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ولمحصخقبصلم!ف!11

سإباثهيرَصبخَما،ظث

،ضلاِنَهب!بىالِضؤنَجنزتَوأوَانجِضبَز!لئاأوَصطَالمؤلىعَأنجا

اَحَ!لَابئ!ئنةليز؟-لأفبيمذَمِق،اوَع!ثمُوصىزقيَاوَتَا

ثْ--ازأإ*صرؤ81از*بشؤنَوكةتِهَفَ

%تزَث!آظ

اشدكأ!!لًدلدبَن6لخزةضَيزُلَأ11وَدززيحَيئنناهُد!ىفبهألثَزريئَا

غلبنَهدزا"َ!للهمقصِآَدباخمظؤاا.يَالاخانِجؤُذَرُالزت!وَا

قلياتتياذسَلَراخزلر%ولألمح!اياق!افَلأضتر1ُيطًاة

فوان!افَرثذَفَاُوتلىَفهُتلااوَكَابريَخ!ئِمآ

وَأطاهُلؤزيةِمِرايةيَدَلِمماببنبينَصنن!أيموَغيأىَ؟أتأرِفِىبِهيىا

وَهُد!هـلؤرلةهِرابةيد!قطُاىرَؤُزوَمُصذبمِلمألام!فبماا

وًمنْيخماظهُأنزلالايخل!فلىوَيخ!غُاَ...فقبَنوًمؤجمظَلأَ

!اقاي!فرُنَفَاوقلىَل!ُأولا!يخ!،لمَآ

المانداصورها1607و11الابات

لعَظيمامدَقَذ
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فطَ!م!لىئ!ضصِ

العاينبىدنهالعمد

اجممعنللفا!االرتنبىعلىرال!لموأنبملاأ

وكزمسبق،مئ!لمجرعلىنجاءالوجود،بدعالذىللهالحمد

عد.(حسنايهمليبلوهم،ونواهيهبأوامرهوكلفهمالالسكهبنى

بشير(،كافةللناسالىارسلالذىمحمدسيثناعلىوالسلاموالصلاة

بالدأمنكلوالمؤمنونرقيمنإليهانزلبما!رسول!نونفوا.ْ

واطعناسمعناوقالوارسلهمناحدبيننفزقلاورسلهومخكته

المصير+.وإللكربلَاغرفك

المسلم!ن،الشخصيةالأحو!لأحكاملراسةفلالك...وبعد

باعلَاومنهاجأ،شرعهمنهمولكل،ومللهمطوانفهمننعتدو!لاء

أحكامعلىنمَفكعلينالزامأوكان.متباينةمختلفةاحوالهماحكام

امامتطبدمَهالكيفبةعارضينوقواعدها،اصولهاعنباحئينمللهم

التضاء.

تقتضلِهماحدودوفىإليهاأضفناالجديدةالطبعةهذهوفى

وردتالتىالجديدةالأحكام،المسلمينلغلِرالشخصيةالأحواكدراسة

بعضلتظيمكَانونبإصدارالخاص0002لسنة1()رقمبالمَثون

لَموالذىالشخصيةالأحويلمسانلفىالتقاضىواجراءا!اوضاع

.92/1/0002فىمكرر4العددالرسمبةبالجرلِدةنشره

الئمرحزبوالصويبثحقالىولِهثلِنابعونهلِملنالناللهنسلى

قولى".يفقهوالسثىمنمخدةواحللامرىلىويسرصدرى،لى

لعاد.1رب!لخلمصر1ر

السعودأبوومضان
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التههيدكلاالباب

وسِانأالمسلم!بغيرالتعريف!ا

انطباقاوشرو!أشرانعهم

لتهيدوتقسي!:

المسلمين،لغيرالشخصيةالأحوالأحكامدراسةالمؤلفهذايسَاول

وفرقهوالزواجالخطبةاحكام-قليلبعدسنرىكما-الأحكامبهذ.ويتصد

اهمبةولَب-و.الأفاربونفقا!الأولادرحقوقذلك،كلعلىلممثرئبةوالائار

الأحوالهذهصددفىانهعلمناماإذاالشخصيهَ،بالأحوالالمقصودبيان

فلكلالمطبمَة-الشرانعذلكفىتئعددولكنواحد،!انونشأنهافىينطبقلا

بغيرالمدَصودبعانيجبولذلك.خاصةشريعهْالمسلمينغيرمنطاننة

لالطباقيكفىلاذلككليانغيزالطانفمهْ.شرانعهماصولب!انثم،المسلمين

معينةشروطننوافرانيجبوإنماالمتدازعدن،علىالطانفيةالشربعةاحكام

الثطديق.هذاليتحقق

:فصولاربعةإلىالئمهيدىالبابهذافىالبحثينمَسمولذلك

الشخصية.الأحوالىمسانلتحديد:الأولالفصل

المسلمدن.لغيرالشخص!ةالأحوالبمنازعالَاالمخثصالتضاءالئاثى:الفصل

شرانعهم.وبيانالمسلمينعيرتحديد:الثالثالفصل

المسلم!ن.غيرشرانعانطباقشروطالرايح:الئصل
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لأولىلفمتَلأفياأ!،-

المنمقصيةا!ثوالمسانلتغديد

.:الاثمغصيةالأعواللقديدمسلنلعط

!ظمالذىلمخأضاثد6يوننبد-هوالمدنىثدانونالثالانمن

دلخلالنردإلى-ططرلثم!وننجهذاطيعتها،ص!نظر!ا!ركع!ك

شماالتىاثملا!طيةالمراكزللتظيمفيندخلاثمانونيةهع!لالهلسَظيمالمجنمع

علاقاتتكونانإماالمجتمعداخلالأشخاصوع!كالع!ات.هذ.ص

فىالمدنىواثدأنون.مايهاحوالعحاتلكونأنوإمائ!خصيةاحوالل

الع!ات.منالنوعينهذينويحكمينظمالعالملولغالعة

والبرطةالأسلامطْاللهلداق!يعظبمخاصة-تاريخطْولظروفولكنِ

ئ!كلأ-ومنفصلةستتبهْىلونهةكواء.الخصيةالأحويلع!اثأسل!ت-

تعددتيل8الحدهذاسخدالأمريدَتصرلميَل.المدنىالقانون!وا!ص-

البمككل!وعبعدرالائمخضيهالأحوالميمانللحكمالنىاثماهونهةاثلواعد

الائ!خصيةالأحوالمسانلاصبحتحيث.مختلفةوملاطوانفإلىوفقم!لمهم

للم!درعين.الدينهةكحدواعدمحكومة

الئمخصيةالأحوال!ديلفنيعدمالئحديدالبالغةالأهمهةتبدوولنلك

ئحليأالأمرحتيتهًلىيعدالتحديدفهذاطمشرسكلن،للأثةْ!ا!كغضمح

المولف.هذأفىلنط!لراس!ا

لها!لنتهىللتحديدنعرضىللئمخصيةالالأحويلسانلتحديدصددوفى

يلها.ال!ع!ريعىللت!حديواخيراا!دضانىلملنحديدثم
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لأولا.لمبعثا

الشغمببلأالأثوالبَممماظ!الففهييلإلتعل

ل!-7؟*ج!3-.إصلأ.+--.الا-قيه!إ/+/*..!+،-2ء---

ك!ل!-ثطقنى"ضكلىأنءجم!فه!آخوئجلأ-ثالضئدذهذافى-بلاحظماأول

عشرهوالئالثعشرالقرفين-الئانىمنذايطاليا-شم!:مدنففالساندةالقراندق

بالنَسبهَالعام.ثقثونهو2يحد!ذى--جم!لنالزومائى؟"القالونبحان!يولرن!

3--.-4،نح!لى!منلطق

وايقواعدالضوابطلوضعبا/لاجئهادالغصرقذافتفأءسكتى"َ-ؤثدد

فغرفثالمحليهاالموانبنوئلكالروماتىا!مانونلا.بينالئتازع3بحلالخاصة

بصئفونالقدَهاءهؤلاءوكان*.الأحوال*بنظريةواجدهاداتهممحاو+لهم

الأحوال:فيالَولون،العينيةاو-الشخصيةبوصفت(ا!ثوالين)اىلملأحوال

العيند4آ.ْالالَوانين)اىالعدنيهوالأحوالا!شخضتيابم6ديثئ-ألفرأكئأنشخصية-*بر

هدْابدلولئحديددىا"لأحوالمدرسةشراحاختلفأوكَدهدْأ!ت

3؟آلاصنطذ-.ء-

هى.ددككالشخصمهيماالأ!والبمصبطلحالمقصودبأنالايطالبونفذهب

ئلكفهى،العبنبهَالأحواللااما،ذهيابنمابىئلازمهالثخجبىننعالنىابقوانمن

ا!نصاالشخحبىسَهعفلاالدولةاقليمعلىتطلطتهانطاقيقتصرالنىالقرانين

ذهب.

)أىالأحوالبتفسعِعنواففدالهولندببنالأحوإل-منمدرسهَيقهاءأمِا

منالشخصيةفالأحوالنطثها.حيثومنموضوعهاحيثمنالالَوانين(

فموضوعهاالعشِيةالأحوالاما،الأشخاصمحلهايكون-الموضوعيةالناحبهَ

الدولةالَليمخارجئمتدالشخصيةالأحوالفإننطاقهاحيثومن.الأموال
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داخلإلات!طبقفلاا!ميةصذةلهايكونالتىالعينيةالأحولى!ْلعكس

والعينىَأثسخصيةاسئحمالْوصفطىالفلَهاههولأء!رصو!دا!ع.

للموضوعى.الأول!تقمميمعلىللدلالة

"الأحوالاصطلاحيستعملوافلمالغواهالاسلاميةالئمريعةفقها.اما

الأسلامىالئشزيعلتحديددراستهمسَكند:وخاصة-كلألواوانالائمخصيه3

الأنكحة!نفارقوجودلاحظواقد-المسلمينعرعلىتطييلَهالواجب

امكلأليةحولالمذابواخئلفتالعباد.حلَوقوطناللهحلَوقمنوعرها

الأممحميةرفمريعةلأحكاماثخضوعكىالمم!لموعيرثمسثم!نالساوآأ"

التصويةإلىمئلاالأحنكليذهبَفتط،لبعضهااوالمسائلهذ.لكلبالنسهة

المهرإؤننىالألكحةعدافيماالأحكامفىوالمسلمينقاطهةالممممل!مهر!

وتبلكهما.والخنزبرالخمروثمالك

يالأحوفىالملَصودتحديدحولأرانهمتباينتضدالمحدئونالفقهاهاما

التالى:النحوعلىالثمغصيه

الأشغامه:موفموعهايكونالقىتلككلالشقصيةالأعوالى:الأولالرا!

يكونالتىثلكهىالائمخصيةالأحوالانالضهاءبعضيرى

موضوعهايكونالنىبلصالطنيةالأحوالتحددطنما،الأشخاصموضوعها

الأمو!.

مثلا6كالميراثمزدوجةطيعةلهيكونماالمصانلمنانوالوهع

العينية.اوالشخصثةالأحويل!لطلمنإعتبار.حدممبممكللهصعبوباثعالى

الشغصى:للقانونلضعالقىتلكهيالشغصيلأالأثوالى:الفانىالرأي

يفيد-بخماالشخصبةالأ!ويلئعبير!أنإلىالشراحمنويقيذهب

الفمخصىللمَانونثخضعمسانلبعضقيام-الوطنيةالع!ل!نطاقفى

عين.للمن!از

--11
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الم!مانلجملةهىالضخصيةالأحرالانيتالأنيكنىلاأنه"غص

وفىرلقانون.بهذاللمتصودايضاحيحيوإنماالشخصمي،ا!بانونيحكمهاالئى

رللَانونالنظاميعتبر،ماهوالشخضىاللَانونانبدئيأالقوليمكنذلكسبيل

ما،قلألونيجكمبانيامرالذىهووحد.المصرىفالمشرعكد!لك.المص!رى

يعلبرلاوايهماشخص!أيعئبراثدوانينأئيلررالذىهووبالدإلىما،عحد"

كذلئا*.

نأ5591لسنة462رفمالقانونمن6المادةنصمن+ويتبين

هولهالشخصهةالأحولىمعملأليجكموالذ!للصرىالفمخصىالمَانون

فا.لونهمانقلنا،المسلمينلغيربالنسبةاكئرئحديدأاردناوئن،الديانةقالون

إ."االملة!انونهوالائمخصى

الأصرة:تانونهوالشغصيةبالأثوالالمقصود:الفالثالرا!

فىاهميلَهلهكانتالشخصيةالأحولاصطلاح-إلى(-"انالبعضيذهب

فىبالنظرفقطنختصإلأهلهةالمحاكمكلأللتاحيث،للمصريينبالنسبةالماضى

الشر!ةبها،الفحاكمتختصكالتالئدخصيةالأحو*اما،العاليةالمنازعلت

تحدلِدشإنفىهام!رلمئ!خصيةالأخولىاصطلاحنجكان.-ابمليةوالمجالس

المطبقدوالمدنىالقانونيكنلمأخرىناحيةومنالقضانى.الأخئضاص

لملرشىالمَانونهوالمطبقوإنماكلان،الشخصيةاحوالهمفئالمصري!نعلى

الأخرىوالشرانعللمسبمين،بالنسبةالاسلاميةالشريعةوهو8الشخصىأو

خيثمنسكليهيئرئبالشخصبةبالأحوالالنزاعتعلقفكانلغدِرهم.بالنسبة

اللَ!لوقوس!ريان،بنظرهالمليةالمجالمىأوالشرعيةالمحاكماخئصاصالمبدا

الطبعة-المسلمينغيرللوطنلطنالشخصههَالأحودلفىالوسيط-يممدمةنحمد)1(

هذاإلىوجهتلنىالأنتقاداثفىو(نظَر33.و32ص8،شر.68951الأولى

طبعة-السنلمينلفيرالشخصيةلأحو!احكامشرحلىالرسيطمؤلقا:اى'

.16-41ص6A11سنةبدزوت

-12-
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التضائىالاخئصاصتحديدفىاهميةالاصطلإحلهذافكانعلط.الدينى

-+الأفراد.معاملاتمنكيرةطاننةفىاثلانونىوآلاخدضاص

المحاكمببمالخاهالخاص5011لمعمنة-462رقمللاهثونوفد-صلرإما.-

منإزجمك-ينظرمختصةالعاثيةالمحاكبملصبحتضدالمالةوالمحلامفمر!ة

فتهتولهاثلالىانسو/ا"ه،علىالئمحّصمههواحوالهم-النانثه-فمنمئلهمفىثمصر!ق

الاختص!أصْلتحديدالشخصيةا"حوالامنمامعمالةاعتبارفىعملهةفلالدةكل

--،ء،ثدضثى.

اثعواعدتوحدفلنماثضماثىْالاختصاصجهةئوحيدويرعم

يغمأنهاالمبدايزالَفلاالثمحصعة،الأحويلمعماثلل!هعضيالنمميةالموضوعة

عل!هلدصكلأتماوتاالنزاعاتاطردلهانةكحسيالثمرانعئعلدهو*ميد!

الأصدلرقانونهناكالئ!ةوالمادة55951ليمنة4462را!دانونمن6الماد.

اوضاعبعضشظيم!ثونياصدارطخاص000ْ2ا(.لسنةأرقيلثثون

الئمخصطة.الأحولىمسلأللفىالتداضىواجراءات

الأحو!منمافع!الةاغبارقاقالنصوصهذ.منطالظاهروكحعمب

الأسلافيةالاث!ريعةوهوعليقا3اللينىا!لالونإئطدفقعلطيترلَب!ئمضعة

الغيربخم.بالنسمبةالأحْرىانعوالئدراللمع!لمونيالنممهة

بالنعمبةموحدةقىانينلصلارَرصحيحأيسالنظرفهذانلكوبع

وعثرمسلمونجميعأالمصرسنعلىئسرىالاثمخصيةالأحوفىلمغظم.هعمثل

واحدةطلأمذ4فئلبثمرانعتعددمبدالنحصرل!موان!-هذهو!صدبرر.مسلمون

وغيروطلا!رواجمن؟الأسر.،ع!ا!هنىالائحخصبهالأحوالمساثلمن

*-!-نلك.

-13-
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+هذاعلطينطبقبماالشخصيةالأحوالتفكر.تعدلمالسببولهذا

ىاعلىالئطبيقالواجبالقانونئحدلِدفىعمليةفاندةمسانل،منالاصطلاح

ا("ا!ع!يثلفيهذ+من

ئصوكلإلىبالرجمو2الشحهةالأعوالسانلتغديدْيتم:الزابعالبراي

\القألْلإْ/:

الأحولمسانلتحديدعنديحسنانهلىالائمراحبعضيذهب

واحدةإلمسانلهذهوامن!عراضلهاتعريفأيبكن+وضمعالابئعادالمئبخصبهبما

ء-النضوض)2(.هْرليلَهماضوهعلىوإحدة

تعرينطفىالائ!خصيةللاحوالدفيدَ(تحدبدأنلئطسيرانيمكنناؤلأ

تحْضغلااالتىالمسانلتحديدانذلك6أغلبهاوالضهصكلي"كللهم!وأضحفقهنى

افقاء.إلُىكناحدينئهولمالفدَةفىَ.جدلمئافى!نسأك!-الثبضطةل!محولل

ربعص!منفا.يعتبرلأومااكلفدعايهذهص!نيعتبرمابيانفىحاسممعلِار

كاثثوكْداياحوال،هذهمنئجتبرلمسانليئعدادأيكون/انبعدولابهاتعريفاته

التيبريفمحاولةغبنالفتةأن!لِنصَممرفسمببأكى.2شاملىثعرلِفاوضعصحغؤبهَ

بابكتهارهطبيعثهلَتئضيمماالمثنخضنبَةالأحوالمشائذ-منأمئلةبذكزمكدكنِأ

المدصتلةالقانونيةالمراكزالمسانلءبأنهالَهذهالعامالتحديدأساسعلىكذلك

باسرهم")3(.ارتلهاطهمشالناشالةالأشخاصبمصالح

91-المسلمونغيوللمصوببئالأسوةاحكم-شا!كوسممِر)1( I،Aمنض4ضرة

صالانتقاداتفىرأنظر،8991طبعةمنأد-31صوانظر،81صإلى62

.02-81ص-السابق!امز-ا!لرا!ء-يلىوحهث.اثلى

1طبحة-فنالكللد"ع-الرههقعبدحدحابو2() g 5 t،اسباجملاهاب277،ص

553.54ص35،صرة-المسلمينلنصلشخمصيةالأح!الاَحكام

الضأولظر3،صا،ضرة-المسلمينلفيركممخصيةالأحو!-اثسرزو!حم!)3(

22.ص8291،-المسمنينليرالشخصيهَالأحو!(ح!-نرجحسنترطق
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لمسانلالمشرعئحديدعلىاسكئتدفد"انهالرأىهذاعلىيؤخذولكن

المسانلهذهملكلعالمفمر4اعئبزلياذا!انلكبنىَانلون9االشخصيههالأحوال

الائمريعةاوالائمخصبىللأهانونلَخضعالئىألائمخصيةالأحوالمهمائلفولمن

النزايم.لأطر!اللينهة

المقلعقةالقانونيلأالفك!مقهجموعلأكلالثغصيلأ3ا!اعوالىالر!طغلم!كل

وتصرلاته:وأش!لهوممتزاطته!الهمقالانساقبثض

عنالئمخصييماللأحواللعريفوضعإلىيلشراح)1(كعضذهب

بشخصالنتع!مةاثدانونيةالنظممنفجموعةيانهافعرفهاالاستبعاد،طريق

"اموالهعبارةحنفنمفإذانصرفلاله+.واشكالوالتزيملالهاموالهدونالاشمان

هىالثمخصيةالأحوالانالتعريفمنيبقىئصرفلاله"واشكالّوالئزيملاله

الأس!ان.بشخصالمئع!لةاثملألونيةالنظممنمجموعهْ

الغموضفلدغموفر!،منيحطههاالساسعلىالراىهذاانمثدوف

.ليصتعريفنهفلكإ!ىاضفتهإطنظم.ْمضممونص!لم!ارلةكثرالذى

!لولفعئندخلذل!ومعكالعفر!ظئر!ث!خصن!م!ننحلقامورفف!جامعاه

الأحو!3اعتبرلالهلمتعريفهذافىللرنيعمىاليبولعلالاث!خصية،الأصال

ء/-7ْ(ةمامقبولكروكل-،النظممنمجموعةالفمخصهة

4.97صهالرابعةالسنةوالألتصاد،ا!مثونمعلةزكىهحدد(1)

Aو83ص-السابقالمرثع-سلامةاحمد)2( t.
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الثانيالمبعث

الشغص!الأحواللميميانلال!انيالتغدط

للاحوالتعريفوضعخاوسلتآنالمصريةالنقضلمحفمةسبق

"المتصودبانكقض!1/2/69فىلهاشهيرحكمفىالشخصية

صن-اطصفاثحكمرهعن:الانممانبهيدعثزمامجموعةهوقئمخصقةبالأضو!

الأجئما!سبهبعةجبإنبمافيئانونيأأثرأ23عكلبهاالنانوقرنب3الىَالعانيبماأوالطببعية

ئامكونةأو2شرعبآابنأأومطلثأأوزوجأوكونةأنثىأوذكراالأنسانككون

واالأهليةمطلقكونهاوجنوناوعتهأوالسنلصغرناقصهااوالأهلية

أ!مانونية.أسبابهامنبسببمتيدفا

الأحوالمنالأصلبحممبفكلهاالمالبَبالمسانليالمتعلقةالأموراما

ومناشنهاأنواعهااخئلافعبىوالنفلَاتوالوصيهَوالهبةفالوففوإذن،العينية

ؤ"الهبةالوففانْوجددالمصنرْىالمائمزعانغير.العينيةالأحوالمن

النصدقفكرةسكلىغالبأئلَومالفبر.عاتَعمَودوب!امن-والوصعية

ا/لأخود.ْ.!ائممصيةمسانلقيلمن"اغهارهابلىبذافالجأ.ديثةةالمندونب؟لط

فىفظ!رنظامهامنيسالثىلمدنىْالعجاكبماخدصماي!مقيغرجطكيمإ

كِجههَإْلةأنعلىحكمها.لَلَريرفيألر.دينيا-ذاعنصرله-تجوىالتيالمسانل

للكصنبهتخحصمماشئفينجظَرتإذاالاثمخصيةالأحوالجهاتمن

لطببعهَفانوناالمدررةالأنظمهَباتباعمشررطبالبداهةفيهنظرهافإنالعدود،

بها+.والموصىرالموهوبةالموكوفةالأهوال

الأحوالمنيعدلمائعريفايضغانحاولانهالحكمهذامنلِتين

ص2،رثم،بأ،عرمجموعة،افى!المحاماه-3ىس04رثمالطعن(1)

والشمرينالخمسةفىالنتضمحكمةقروتهاالتىثمانونثةالكَلاعدمحموعة،ث3ث

I.31ص2ركم،!%عاما،
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الطحيعية.الصفأتمنغيرهعنالأشمانبهيتميزهامجموعفهىاالشخصمبةه

،-ا.لاجتماصكفه..حياتهفىأئراالقانونسكلههايرتبالىَالعانليةأو

-ْ!لى:مااثدمريثأهدْاعلىأخذو!

الصفا!عمومفىتدخلبلْ"اعتبرهابالذكرالأهليةيخصلمأنه-أ

النغزيف7هذاانمعكانونأ،ْاثرأصكليهاالئانونرلْبالتىالعانليةاوالطبيعية

الأهلية.وبينتِقنهاالتب!لزيجبوانه،الحالةعلىفتطلِصدق

الأمروئيلَا،ارتباطِامجاترئبطإنوالأهليةالحالةكانتإذاانهكما

الناحىَمنآَقةإ!لأغقى!الحاقةء3كبيرحدإلىئثو!فايأهليةْانفىيئملدالذى

يحكمالذ!القانوناخللفقدوأنهسمالابينهما،التميزيجبالبحتةالننية

منا.كلا

اصطلاحانةوالحافالفمخصهةالأحؤفىاغبركدالحكمان-2

!.،لشخصيةالأصالمسانلمنواحدةتعتبرالحالةانمعدفانمنرا

اخئالفعلىالندفاث-عامةبصنة-اعتبزهدالحكمأن-3

إلىوبالنظرالنفتاتبعضأنحينفى،العينيةالأحوالمنوأسبابهاانواعها

الفمخصية.الأحوالقبيلمنتعتبرأسبابها

الفالثالمبعث

المنبغ!يهَالأحوالالمسانلالتثصريعىالتعديد

تال!ه:تمهط

الائمرقربوعفىالأسنلاهىالحكموانئشركئيرة،بحداالمسلمونفتح

فرضاالاسلامفرض3الممملمينالحكامسيام!ةمنيكنولم،وكليهالعربى

بدفعانعلىسوءيدلَمسهلأدينهعلىبتىشاءفمنالبحد،هذهسكانعلى

17--
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غيرمنطوانفايواجهوقالمسلمونالحكامأصبحوقدالجزلِة،منتقورما

علعِهم،ئتطبقالسَىثلانبمنمةالتواعدلَمريرمنبدلاكانواوهؤلاءهالمسلمين

؟أخرىأحكامامالمسلمينعلىتطب!التىالاسلاميةالشريعةأحكامهىوهل

الفئحفبلللوضعنعرضالشماؤلهذاعلىالأجابهْبيانصددوفى

تفمريعيا.المسانلهذهلتحديدالتعزضكبلوذلكوبعدهانعثمانى

الأولالفرلح

العفماِفىاتفغالا!ملافيلأ،تبلغيرالطرانفوفع

عهرطانفةلألِةالكاملالذاتىبالاستلَصالمسلمونالحكاميعئرتلم

منحوهماوكلاتباعها.علىانواعهبكافةالتضاءولايةيمنحوهاولماسلاهيهَ،

للرؤساءالحكماسطةوباملاكهالممعابدوحرمةالدشِيةالطدَوسحريةهير

وماوالطلاقكالزواجبالدذالمرتبطةالشخصيةالأحوالشارفىالدينسِن

الأديانحكمعنالاسلامدهَالشريعهْفىالأساسيةأحكامهالاختلافيدبجها

هوماوإلى.الدينيهْوالفروضالعقاندإلىيرجعجوهريأ،اختلافأفيهاالأخرى

المسلم!ن.هبلمنفيهالاكرا؟يمكنلامماالدينفىحرامهووماحلال

أمابه.بدبنونفبمالهمبنرضونلاوالبهودالمسبحيدنمنالذمسِنف!ركوا

المدنيةالمعاملاثوكذلكاثغمي!دة،ل!صل-ابمعن!نللاالتىالأخرىالأمور

الاسلاهىالفمبرعىالتضاءاخنصاصربنكلهافكانتالجنانطَوالأمور
،--ا-،-ى-قي؟م!ير

المتقاضين.ملهإلىفيهالاينظر

ضَد!ألذمةاكلبدنالحكملموضوعالغراءالشربعةفقهاءلَرضولدَد

فقضائهاالضببلمى،لكلشاهلهَعامهَاح!امهاالاس!لإ!هَالشريعةأنلاحظوا

لِسكنقدولكن.المسلمينعلىالأحكاميصبدررنبمتتضاهاالدىالولابهْلهم

إلىفيرفعوق،!المسئامنين:كالذمين!لم!بلمينككدربجضالاسلامدارفى

18--
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يجبماالفتهاءفذكر.بينهمفيماالحكممنهطاليمندعواهمالمسلمالتاضى

الحالة.هذهفىالقاضىعلى

اشئرطالمالكيةالسادةمذهبأنالمسألةهذهفىالأقوالؤحاصل

او،معاهديناوكاناذميلمنمط!دأبأحكامناورضاهماالخصمينمرانعهْ

الحكعهـبينمخيْرالممملمينحاجممابئعلىبناءمعاهد،رإلآخرذمىاحدهمى

العباد.وحقوقاللهحتوقمنوغدرهاالأنكحةفىإليهترافعاانوالاعرض

الحضور،فىبإلخعارالمبدىإحَانخصمهحضورصلب)أىوإذا-اعدى

الحكموجبمعاهداأوذميأوالآخرمسلمأاحدهماكانواقجبرأ.ولأيحضر

".الحخ!ورصكلىويجبرالمعدىاحضاريجباعدىفإذاالأسلام.بأحكام

وجوباصحهماففولأن،لاالملةمدفنىذمببنكلألاانالانمافعيةومذهب

وحمَوقاللهحتوقمنويخرهاالأمكحةفىمظلنَأالأتملامبحكمي!نهمالحكم

الحكمبوجوبا!مطعاصحهماايضأ:فتولأنالملةمخلالنىكانواقالعباد،

هذاوعلىمعاهد.اوذمىمعومسلممعاهد،معذمىوملكهماالأصلام،بحكم

كاناراقالحضور.غلىويجبررلمعدىبحضاروجبالخصميناحدادعىإذا

بينهمايحكمفلاحرلياهوالأخرمعاهدااحدهماكانايوحربيلِناومعاهدين

المعدىإحضاريجبفلااحدسااعدىفإذابحُكمنا.الخصمانرضىإذاإلا

فىذلككل.الإسلامبحكنمنحكئمفإ!احكمنارإذا8الحضورعلىيجبرولأ

.فروقبلاوغيرثاالأنكحة

فىوالمسلمونماطبةيلمسلمبنعرلطن!ع!وىفلإالحنفةهذطبواما

ونملكهما*)1(.والخنريرالخمروفملي!الديروففىالآلكحةىافيماالأحكام

الدنةْ،.وأحكامأهلبينالحكمإلى-أحكطمالأمةازشلا-المط!عنىْبخيتالشيخأنظز611

،2-،للمجتهديدايةفى!شاابى8؟بم+،-لأل!43-ص,rب،طجصصجثطرتجْه

المسلممِنْلغصالاسلامىالت!ثبرلِعالمراغىْمصطفىاللهجمدوللشيخ493،لىص

.---.!م!صإلى4-اص
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فدالتسامحبهْ،بثظرلهاالاسحميهالشريعهإحكامانسبقممانخلص

هذافىالمذاهببينخلافعلىوذلكيعتمَدون،وماالمسلمينغيرئركت

ماالأحكامفىالمسلمينوغ!رالمسلمبنلينالمساواةهىوالقاعدةالصدد.

وضربراْالحنفى،المذهبضهاءراىكمابالعفدةننصلالنىالمسانلعدا

وثددوئملكهما.والختزيرالخمررئمليوالمهوربالزواجهالمسانللهذءأمئلة

المسلمين،غيرعلىاحكامهانطبيىبوجربالأسلاميهالشريعةهطعلعدمكان

اهللرؤساه-كليلةاحويلفى-السماحفىالمسلمينالولأةلبعضفرصة

الأمور.يعضفىأ!لباعمبينبا!دضاءالذصة

الفانىامما

العثمانىالفتحبعلالإسلاميلأغرالطوانفوفمع

:!تصي

فىهو،الاسلامىللحكم3خضعتللتى-البلدانفىالساثدانراينا

معملتهماوديانتمكلألتياالاسلاميةللممريعةجميعأالموالخيتخضوح

بديرالطوانف"!لأيةوعلىيللهنيةوالطقومرلمللعقيدةاحتراممبدائئرير

موماسوالطلاقيالزواجالخلام!الشخصميةالأحؤالدعاوىفىالاسلا!ه

والإدارية.الجنانيةوايأمورالمدنبةالمعامحتسانرثونيتبعهما

الممبلظانببى%!ثللحكمعثمانآلسلاطين!تولىالوضعهذاتفر

فىا!داطنةالأسلاميةغبرازأء-بلطوائفجد*ةسياسةثخاذفىالفلالحمحمَد

سابلَأ.الحالعليهكانممااوسعسلطةالرومبمنحفبداالأمبراطورية

الناتح-العملطانراىنتدسياسطْ،اسبابإبىذلكفىالسليو!وجع

!هاوالمسلمونهالروممناعلبهار!ةعلىاال!دطنطيثيةمفىسلطانأنفهمه

7لارمنذ!عنَيننجقدوماالغر!ةالبلدانإلىيلروميهجر.ْانفخشىأهلهة،
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بىجودلاحعركصاىالصبليلطة،المحروبأئاهـةاحتمالعق.فضبلالقصاد!ا،سيئة

منوخمثبىروم!افىبرطنر+سهْاثدممطلطنيةفىللشركهةللكبعةونماشقاق

إلمثمركة"انم!يح!مغ-الكِن!شبماالسلطاقهذاراي-رلذللظ!ضدعامعأ62لحادهما

ميكهف!ة!ح!اه.للمعبطعلل!ويئبعَى!الغبرث!فعمهحمع!منوذبلظ-!حمِط

والجلإات،اللغهَلاخئلافحكامهوعنغهنبابةامورهمولتدبيرله،خاضصن

حذا%ببر،رلمسيجسِبئوبيردرعاا51!لمسلمبنحكامهبمِنوالحئبسِةوابلمن

لهم،الصميحدبرن!،بطركأيختارانفتغْالقسطنطينبةمبنواخدشهربعدالمبلطان

-ا"ش/ْ"ٍ.!ص"ءا."؟ْحى001ط!01طما.فم-خ!!-

يى!يوسجاليالبراهب.اخحهارعلىاثدساوسهْفأجمعش!اغزأالمنضبهداوكبمن-

للعاداثطبقأالكنيسهَيأن-بدبرالسلطانفئلفهبجئادلِوسيى،الضلأهبسكولاريوس

الأمويينجافهنجىوالحكع!!الإدارةوولاهالنصارىهلاضرةعهدفيالمرعيهَ

كاملبماسلطةومنحهالغملكةاإكلفىالروععلىايضأوالجنان!هْوالدينبةالمدنبة

-!اء-ِذلك.كلفىمطلقة

!حظ.لِخشاهماروىيعدولمالسلطانهذاملباسننبأنوبعدولكن

عنعبارةِحدثْوجدهامنهاقخشى-جكظطنهسلطبَهأضح!الزومبطركأن

منايِوالمحلج!الأرمنبطركدغابآنمنافسألهفاوجد،مملكتهدأخلحكومضلدَيه

فيَواثملَيازاتهالرومبطركسلطلإَلهفجعلالقسطنطينيةإلىبزوضهَمدشِهَ

لاو!جعل.طانفلَهعلىَبىنيسأ،كابسالىموسىاليهودربان"اقامكماطاننته،شنون

..الحكمولايهَمنمنحهماماومنحهإليهمألمشارالبطاركةمرتبهْبعدمرلَبته

الولاي!إت.فْىأساففئهمو.سلطةإلطلرجمةِسلط!ة!له!لكلَدمعل!كايخاوكإء

الأجتمابيَ،!!ف!إصبحالحياهَانماسهىكانتاالدينيةالعقعدةلأنوذلك

رؤسانهمإلىاب!مياشيبماالشنوقعداامورهمكلفىيرجعونالمس!حلِون

وايجفانلِهْالدينةالمسانلفيالكنيسيهَالقوانبنيطبمَونهؤلأءوكالت،الديين

المدت!ه.المساتلبْىالرلمما.سوالدالْون

وحقالحبسخقالدينلرجالاصببحأنالوضع"هذاسكلىلَرثبوفد
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فضلاللحكومهالجزيةوحههايهلألنممفمعلى.،لباعهمالضرانبوفرضالنفى

"،الأس!ةاومجازاتهموعزلتعنوصملطةالرر!ةالأموركلشظيمص

8الأدارغقفىعلاالعمجطونمنمنحوا"ياهاالتىالمملطة!بحتوبنل!

لعيعةثبهَمرتكلىو!صضىالمظالمعنفضلا!اتو!الأههَ،مقومعحأ

!ضع.مذا

وتحقيقأرعاياهملمصالحتحقيلَأعثمانالسلاطينرعبولذلك

الص!راع*اولهذااسئخدلمها،ساهاثالىالامتيازاتهذ.منالحدلىلع!لطثهم

الدولةبعضبتدخلالصراعهذاوامرنالبطلركة،و!السحطقإهولأء!

كانتولكن.سياسيةلأسشونل!المسيييةا!ات+حملأةيدعوىالأوريية

إلىومدهاالعمابلَةالأهتيازاتتأطدلمصلحةدانمأتحانممالصراعهذانتيجة

المعاملةفيثميعألينهاويالساواة!بلمنيهامتمتعهَلكنبماخرىطوانف

الطائفة.هذ.صغرتمهماوالحقوق

صدرباريسمؤتمرانعقادوقبلاالدرمحربانئهاهوبعدواخيرأ،

81/2اهجريةVYrسنةالآخرةجمادىا0فىالهمايوتىالخط I856بر)I

امررت!ظيمبةوئمالمعميحية.انطوانفبأموريتعلقفيما!صلحفاعدةليكون

ألداخليةأحوالهاول!ظيموالحتوقالمعاملةفى!نهموسِيرىنهافماالطواللف

ومجلسالأستانهْفىالبطر!معلهائمتر!ْمجلسمنهالكلفجعلسلط!هاهوحدد

ف!ماالأداريةسلطئهاسلببملَتضئا.وتم.الجهاتسانرفىالأستفمعيئ!تر!

!كصروطعدثى3ْلمخئصعمهامئهاواخدْالروخىْ،الأمورمدا

عاثمر8الثامنةالملاةفىالمنمخصهةالأحوالدسكاوىطىإثده!ثىاختصعمها

عليهئثوم"الذىال!عَمريعىالأمماسهىالنعَرة.هذهوكلأتصالخطهذا-من

الأسلاهية.س!رللطواثتخا!ض!انيهالسلطه

كلالةقىالاسحميةعرالطوانفاخئصاصاصيحلثدمماعلىوبناه

اكةلفهْ:الأسمقعلتىلمعكمثىطثمأللحكمالخاضعةالبلدين
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185612118)1(:لمحاالصادرالهمايوفىالغط

نلاطئحد:لتييلدعاوى"جمعيكالخطهذامن16المادةقضت

المسيص!هْإلئهِعةي!نأر.البلاد4غ!التهعة-.!يلاى،وابهيرطونالاسلاماهليص

فتحاطجنانيةاوكانتئجاريهْالمسلمةصكوالمجللنةالمذ)هبئابعىكعىويين

لأجق-الدؤاوين"هذه3طرف.بينلتعقدابْتتيوالمجالص.بخل!ةدواوينإلى

-ؤالنئئثؤد".علطوالمدعىالمدعىبمواجههْضكلنيةتئونالدصىاسئماع

العاديةالخقولىإلي-العائدْةالدعاوى"افابانه!7المادةيىفضث.،

"البلدةولَافمَىالوأئىنجظآنأبحضمرزاوشرعأئريِاني!نيض)البدنجيبما(

-ْوئجيزى2ايضاألمخئلطةواكويةالأيالأتمجالسهْىالث!رعيأَ)االماضى

في!ُ.ْا"!ْ:علنأ".والمجالمقالمحاكمفدْهفىالواكعةالمحاكمات

فيماالأرنيةالحتوقص!الخاصةالدعاوى"امابأنها8ِالمادةو!ضبث

إذانْزيانعلىفتحالالممنلمةبيهرالئبغةْوبلاييمبن،المهميجينشخصطنبين

"سَُايَ!،.+وانمجال!من".الرؤساءأوالبطريركبمعرنجهْالدصصياصحابارلدت

س؟3إ!؟؟ب.!ثم!!-!/المئتدهيةطئسوص!!من

-أخئداص!خ!ممبهدء/+!-"منالعذبطلبقدالعمابقالهمايؤنىالخطان-ا

/./.)2(.والتجارية-والبدنيةالجنانيةالأمورم!دالأسحمبةمحرالطوفف

لم!.الأحوللىبدعرىالطواففء-أصبخغ-فحصمؤرأهذهاختصاصطاق-2

علىالطرفلِناتفاقهويشبرطالخيإصبة!بالدعاوىالخطسماها)!ىالائمخصلاة

الأرئلة.بالدعرىفحسبخآِص!%لاتفلالىهذآيكن.فلم.V(الطائفى)للامضاءالأللجاء

كا.ْ!ْالخط!هدغلاةأحكاملْرزرئزدلأالحاليةمصرمحاكما!)

،ا.إ94هـصى2بمب!ثعمرلِغمعلةلأ،22129أ22فىمخللط3شنافانظر)ْ(2

95سنة،المختلطوالقضاءإلنشبرلِعمجلة0،14119188فىمخنلطاسننناف)3!

!----.ا:"صي

-23-

http://www.al-maktabeh.com



مثالأذكرلَدالسابقالهمايونىالخطمن81المادةنصكانوإذا

ىيذكرهلمفإنهالارثيهْ،ْبالحقوقالخاصهْبالدعاوىالخاصةالدسكاوىهذهعلى

الدعارى.هذهولأهمحةالحصرلاالمئالهسبيلعلىإلأ

المحاكغكلألثالظانفىللأهضاءالألتجاءعلىالأطرافالنهاقيحدثلمفإذا

الشخصية.الأحوالمسانلفىالعامةالولالِةصماحبةلألهاالمخنصةهىالشرجمهْ

الدعاوىهذهبمقتضاهااصبحتالمنئموراتبعضصدرثوكدهذا

علىالخصومبينائفاقحدوثبفاالطائفىالقضاءلاخئضاصيفمترطلا

ديليهدعاوىلأنهاوذلدآلهمابق،الهئالونىالخطفىجا،بمااخذ!لحكيغها

ئمرطالمناثبورهذاألقىذلكوعلىالديتية،والفروضقبالعقأنداحكامهائرتبط

.الدعاوىهذ.فىالطرفيناتفاق

فترةفىالائمخصيةلهالأحوالالنقصبمدأنإلىنلكطكلمننخلص،

دينبهْصبغلأالهاآثئىي!حوالطئلكهى،العرفيالمئمرىلبلدانانطقأنىالحكم

منهأيلتهرعوماوالطلاقالزواجمسانلالأخصوعلىبالفيدةننصلأى

الائ!ريعة.يم!مح*مهاجمنطب!صةطلأحوملىفملكل،والنسبوالمهورالتقةكاحكام

يعئقدونوماقيكهمعملا.يمبدا!-للمسلمينِبغ!الدينية

نظر!فىالائ!خصهةالأحوالهفهومنحددي!إلأ-ذلكبعديبلَىولأ

-*رو..الآنالعئملألىلا.وإليالحكمانئها-ءسبعد!المصبرىالمفبرع

،َالثالثالفغ

ش--الشغصئلأا!اَحواللمسانلالقْثمديعىالتعديد*

المصري.القانونلمحه-

لع!نة8رفمالئانونصدرا159عامنركيا-سكنمصرانفصلتلما

بها،أثلانملأالحكمولأيةفىالأسنمراراللينيةللطوائفاجازوالذى1591
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الآتى:علىفنص

الدبارفىالآنحنىلهها،المعنرف-الأستثمانيهَالفضانبةكاالصلطاثإق

منلهاكمان!بماال!مئع.علئآخرامرعلىألاقرلرحينلَم!ئعر-،إلىالمصؤيه

--7-!سس--?-َ.ا!صلأصةالشيادةزوالصندال!ق

الصَاالهيئا!هنئالمحذكورةلضناثىِّالعنلطا!3فاندْلكوبكلى

بخمدعفوفتةنجضنفهل!غالمحخوجم!يكون6عكمالها"السلطاثسئلكْئمارسبوافمظلها

منَالمعاهدأ!الآنلغايةسْتتمذفاكالثأثالتىوالحقوقالاخئصماضاث

"و-*!""!--6!الف!ملأللا-.واليزأءا!واللزفلألات

فىمحصوراالطائفىالدضاءاخئصاصاصبحااللَانونهذاوبممئضى

قى-معماثلثخكصث!!ملاحظةفبلّمع"منبهامخ!ضاكانالثى2ْالمعما*ْ

فدما.الشانذرىبمىبلاللاقإلاالميراث

ضطانفطوئلاث!اصَ-نمؤئتالت!لونْالعكومةكنماْشعنمفغثسؤ؟داْ-

التىالطؤائفانإلأالكلالوليك؟والأرمنا+لجيل!الأرئوفكش-وا3الأخاطهى

الكلخصية-الأحؤالضت!ثمضتاءفىولايةلهاكك،قانونشانهاصْيصلرلم

ولوإلمالمصريهَط!..لمحك!ومةمنرسميأبهامنرفأالطاننةتكونانينمرط

يراءةولأفرمان!هايصدر

المخدالطةدلمحلامال!ضالئ3طتمطم7ححةمن28!الم!ةالواردالنحلد-أ

:ا379لعمئة94بى"9!ئا6!صاير

!إِه/3791فىمبنئروللنهكيهيبرم!ضماالحنحةهذهصدرت

الئمخصيةالأحوالمع!انلفىكالنظرمختصهْالمخئلطةالمحاكموصارت

يعددأنانحنحةعلىهذ.فىالمئمرعحرصو!ا!دنصلية.المحاكميحثب

الاثمخصطَ.الأحوالقلولمنئعتمرالتىالمعمانل
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:بأن3791لسنة94رقماللَلألونمن28المادةفقضت

بحالةالمئعللَةوالمسانلالمنازعاتالاثمخصيةالأحوالتاقممل

والزواجالخطهةالأخصوعلىالأصةشِظام.المتعلعَةأرواطتهمالأشخاص

ن!الأمويل؟!نظامالدوطة()والمهرالمتباثلةوواجبلالهماالزوجينوحلَوق

وإنكارهابالأبوةوالأقرارولبنوةوالل!يقبىالئطليقوالطلاقهالزوجعن

والأصهارلمارببالننتةوالالِئزاميىلفروعالإصوليلينيوالعلإقيت

وكذلك،بالإدارةبالإذنوايججروالتوامةوالوصحايهْوالتبنىالنانمبوئصجيح

الئصبرفاتمقبىنبهرهاوالمواريثّيالاباتالمتع!د4والمبمانلالمنازعات

مشِأةالمفلَودوبإعئهاروبالغيبةالموتبعدماإلىالمضافة

رقمالئضاءنظامإتلونمن14و13!المواددلوودالئحِديد-*

:ا949لسنة471

يلدضانىالجهازينا!منحبلبةوالمحاكممالجئبطهالمحلإمزال!عندما-.".

رفماالدثوقالماثمرعاصلر!وطئيإة.المجاجممإلص؟اختصدمهاسونلَلالمصرى

ا!دخياء.-لفظامإلخيابق949-اِبعبتهت704-أ

7س-ب!/طثا3ل!ا"لناعظ.صا.22ةتأالمكف!متا

المدنهأاالموادوفىجمعْالمنازعاتفىبالفصلالمحاكملخئص

!-،خاصبنمن.انج!لمىاإلأجهظإفيفمفئفئْجملغوالَع!لآعه

فىبالئصل2غيز-المصر!نإلنىبالنسبةالمحاكمئخئصوكذلك

الاثمخصية+.صبالاحوالالمتعلِقةورلمسانلالمنارغاث

الالالونْ-بان:وْاتمَن13المأدة-وفَضث

السابقهْ،المادهَفىعليهاالمئصوصالشخصمِهالأحَوال-تئسمل

بنظامالمئعلقةاووأهلبنَهمالأشخاصبحالةالمئعلالَةوالمسانلالمنازعات
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والمهرالمئبادلأوكلاجب!مهماللزوجينوحقوقوالزواجكالخطبهَالأسرة

والبنوةورلتفريقو!تطيقوالطلاقللزوثينيينإلأموالونظاموللوطة

بالننتةوالالتزاموالفروع2الأصولط!نوالع!ةوإنكلرهاكالهنوأوا!رار

برا!مولمةوالوصايةو!ولا!ةوث!نى!نعمبونصحيحرلأصهارلدلرب

المنازعاتوكنل!ميتأ،المفتوواعتهارويالغيبةكالادلرةوالاذنوللححر

إلىالمضافةالنصرفاتمن-وعبرهاوالوص!اكالمواريثالمنع!توالسائل

*.الموتكعدما

يك:41ةالمك.وفضث

إذاالمصر!نعيرإلىكالنسبة!خصيةالأحوللمنالهبةؤنعتبر

.هكنلل!هايعنير!لألونهمكان

عامهنذالصهرةال!ض!يةالسلطة!وانينهلنىالوضع--

959؟:

!لمادة!هلهما)ومنثدضا،نظاموللونمنا4و13المادةانراينا

مم!إنلمنيعنبرمانحددانكلألنأالمخنلطة(!محلامنرنيبلانحةمن28

لهذ.الئائ!ريعىالتحديدبمئابةتاوكانمنها،يعتمرلاوماالئمخصيةybحويل

اثلوفينصدورحتىطويلةفترةبهملتزمةالمحاكمظلتوالذى6المسانل

ا!مضانية.السلطةبت!ظمالخاصةاللاحقة

ا!دضانيةكاليسلطةطخاص9591لسنة56رذماثد6لونصلوف!مد

511لمشه72رقمكاثمانونرلجمهوريهرثيس!لرار)والمعلل Alf!وقض

ماإلاا!مضاء،نظاملمحالونمنلأيلغىبانا!مانونهذامنالأولىالمادة

إلغاةاثمضاءنظامىلونرلغأهكانذلكوعلىالمرافىْ،التانوناحكاميخالف

لم9591لسنة56رىاثمانونكانولمافتط.التعارضحدودوفىجزنط

ذلكمعنىفإنا!دضاء،فلألوقمن14و13المادئينحكمىيقايلمايتضمن
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ءالسَفيذ.حقزفىيلالهأظلالمادتينهلالينحكمأن

أثدضانيةالسلطةشأنلىأء69لدملة43ركماثمانونذللا!ْبعدصدر

لعمنة56ركما!اأنون.يلغىبأنإصدارهكلألونمنالأولىانمادةفىولْضى

نظامبشأن9114لسنةا47ركموأثمالوقرثض!اليةالسلطةرلئنأنثىأ959

المرافق2!بثؤنبنصوصن-عنفاويستعأض-لهت-لمانمعدلةزاالموانينالقضاء

أحكامه.يخثفآخرنصكلظْويلغى

نظامقانوناإلغاءئمالأخحرالدَانونأحكاموبمقتضى

اْمنؤْع13الم!ئينبحكممفيدةالمحاكملْعدلموبالتالى،بكاملهالقضاء

+.؟؟.-،،،ء"ء-القإنولقهذا

الشلظة3بفمأنأ729لسنة47رقمالتانونذلكبعدصدرئمء

:.-+--+-غ3--!."،؟القفيإلْية

:بأنمنه51المادةونصث

تختصالدولةمجلسبهايختصالئى3-الأدالرفيَالمنازعات4-"ف!ماْ-عدا

خاص.بفصأسلث!ىمال!وللجرالْمالمدازعاثكافهفىبالفصلالمحاكم

الاجراءاىوثالوفالمرافعا!كانؤ!فثىكاالمح!مْ.احدصاصخمواصكدوطبنِن

!ْ.الجنائيةْ

الشابىْنالتانمفىفعلوكما-زالدَأنوهذافىالمشرعيلَعرضفلم

الشخضنيه!الأحؤالىمساثاعلْحديذ"إلى-

الوراء،إلىبالمم!أفة-العودهَالبعضراىالتشريعىالفراغهذاوإزاء

هن!ومن،المختلطةللمحاكما!عضانىالئتظيملانخةصدوردبلماإلىأى

لاصطلانجويعوداهغ!مه،أ1نم!49سنهْفيالصادرالنثضنلجكمبعودالضأ

الموجصالراىهذايقدبمالصددهذاءوفىأيضا.أهميتهالشمفصيةالأحوال

نظامفأنونهنا134،المالنمِننصالغأءمنبالرغم7-أنالأوذالأندبق:

-28-

http://www.al-maktabeh.com



لَحديدلأىحتىأوفلَهمةمنافائمةلأيةاساييمأيصلحمضمونهافانالمَضاء

قد5591لسنة462رفما!اانونمنالسادسهْالمادةانوالئانىفقهى.

مناصلاكانتالتىرلمنازعاتلصوهوالشخصيةالأحوالعلىفيدأوضمعت

منتعتبرماءفسألةلابان!ثطعفبلينطنئمومن،الشرعيةالمحاكماخئصاص

قبل-أنشرعيةرلنحلامكلألتإذامامعرنه!-الفمخصيةالأحوالمممانل

إوجبمختصةعيركلأتفإن،تختصلااوبنظرهاتختص-الغاءها

الرأىهذاويعترفمتعددة!دوأضكدوليستموحدةلتاصكدةالمسألةهذ.إخضاع

*لسدالمشرعتدخليجبئمومن،قاطععيرألموجطنهنينمنكلالان

كصد.دونحدثتالتىالخطيرةالنجوة

من13نضمهْالمادةالشخصيةْ"الذىالأحوالثيانانأخرونويرى

لاتجاهAI!وا!مضباف!الفتهعليهاسئقرلمائرجمانأجاءإنمااثمضاه،نظامفانون

نرىفنحننولنلك.الزمانمنقرنمنيدَربماخكلمصرفىالتئمريعى

منالمادةهذهفىالواردةالمسانلاعتبارعلىبلَاءالاالنتهية،النلحيةمن

.7291سنةنجقانونئم659،1سنةبتانونالعملبعدحلًىالشخصيةالأحوال

4نصاما : LJيمكنقلاالهبةبنكيدفالخاصا!مضاءنظامفلألولطمنا

مدنى01المادةنجىالمشرعبهااخذالتىالتاعدةيخالفانهإذيحكمهالأخذ

الفانوناحكاممعيئنقالذىالئكيدفواناالماضى،لتانوناللكدطفاخضاعمن

العينية.الأحوالمنكونهاهوالمصرى

الأحوالقيطمنالوم.!ضمرماصددفىرا!انمدىانلنإَكلنوإذا

النىألاثمخصيةالأحوالمساللاممنصاضيطمابىنرجؤ.تظالثمخصية،

المصر!نلجمعكالنمميهةموحدةتلونيةلقواعدالممصرىالمئ!رعأخضعها

سلم!.وفيسملمض
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المصزيين:لجميعبالفسبةموحدةلقواعدالشغصيةالأثوالىمممائلبعف!إضماع

الشخصْيةالآحوالمسانلبعضبأنالئتبلِهعلىْالمصرىالفقهاعتاد

مسلمينعمومأللمصرلمحنبالنسبةموحدةفانونيةثهواعدالمئمرعاخضعهاقد

هذهظَليعةفىقطعفدالفقههذاانمنهلهفهمقدالذىا"لأمر،مسلمينفيرأم

تحبمانيجبكانوالنى،الشخصيةالأحوالمناصلاوكونهاالمسائل

هو،المسلكهذاإلىالمصرىبالفلَهحداالذىانوالوالحعالمطانفيإ.بالئمرانع

المادةبنصوالواردالائمخصميةالأحواللمسانلالمشرعبتعداديأخذزالما.انه

فدالم!انلهذهبعضانلاحظفقد،الملغىالقضاءنظامقانودتمناء3

.المادةبهذهالواردالتعدادنطاقعنخرجت

وهى:المسلألللهذهالآنونعرض

الموارلِث::أولآ

كانالميراثمسانلفىالطاننىالتضاءاختصاصأنيلاحظ

إدْاإلاالمسانلبهذهيخثصلأكانالقضاءهذاأنأى6لحك!م!أاخلصاصا

المحلامكانتالأندالَىعدمحالةؤفى.إليهالمَرافععلىالاثحاناصحاباتفق

المسلمدنغلِرميراثدعاوىفىوتطبقالمخدصةقىالاسلا!يةالشرعية

"الأسلامية.الشريعهَ

بطبمَونكانواالمسلمينغيرانالوضعهذافىالسببانرالواقع

8اخرىتارةألأسلاميةئارة،/رالشريعةالرومانىالقانبرنمراريثهم،أحكابمعلى

بحنوثيقةصلةلأ-ثوجدأنهكمابَالميراث،خاصمةاجكاممنشريعثَهملخبؤ

الزسلمجمسائللْىالحالهوثماذائهألاحدفىاَلعفلِذةوبينأفغِوارى-مسانل

--*.،..ص---3-.والطلاق

عام3فىالصادرالهصيونىالخطانيلاحظالئشريعيةالناحيةومن
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10X1-منهعشرالئامنةالمادةفىنصيفد-ئلَدمفيماإليهأشرناوالذى

اتمينببنكانتشواءالميراثكدعِاوىالخضبرصية"الدعاوىأنعلى

طلبعلىبناءلتظرانيجوزالمسبحببنجمرالرعايامناشبنأومسبحسِن

مجالسها".أوالطوائفرؤساءأوالبطريكأ!امامالأخصام

بىْاخدصاصاتلَرئيبلائحةمن16المادهَ!ضتلذلكوبالتطبيق

*منبانأAArسنهْمايو41فىالصادرالأرئوذكسيلنالأفباطمجلس

الدعاوىمنالملةأبناءبينيحصلف!ماالنظرايضأالمذكورالمجلسوظانف

الذىالشخصيةالأحوالبكتابأنواعهاالواضحةالائمخصيةبالأحوالالمئعللَة

إلاتتظرلأالمواريثمسانلإنماالمخلالطة،المحثمكْوانينمعنائمرهصار

عليها+.الشاناولىجميعباتفاىْ

نأفيهجاءمناثمورأ21/6/4191فىاصدر!الحقانيةوزارةانكما

تلكْالطوانفمجالسمنمجلسكلبانْيكوقكض!الطوأئفلوانين

لهالتابعينالأشخاصْبينتحصلالتىالفمخصيةالأحوالقضابابنظرمختصا

الورثةجميعاتنقإذاإلاالمجلسهذابهايختصلافإنهالارثدعاوىعداما

اخنصناصه".قبولعلى

مجلسهمأختصاصعلىألخصوم6لفقإذافإنهتتدمماعلىوبناء

أحكامهافىئخئلفذدالتىالدينبهْئمريعئهمتطبيقاللازممنكانالطاننى،

الإسلامهة.الاثمريعةعنْ

بعضالمصريهْوالابرامالنتضمحكمةعلىعرضئتوفدهذا

هامين.حكمينشأنطفىفاصدرتالمسلمينلحيربوصاياالخاصهْالدنكاوى

للدولةالتابعالمسلمغيروصبةبانكضت21/6/3491فبتارلِخ

لوابىثكانثإذاالوصيهْتجوزلاثمومنالاسلاهيةالاثمريعةتحكمهاالمصرية

وكانالورئهَ.بلإجازةإلاوارثلغيركانتإذااللالثعنزادفبمالَجوزولا
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لْهىكالارثالوصيةْانالحكمهذاعليهااشئتدالتىالأسبابضمنمن

.الخصوم!نر)ضلممااوحدهالاثمرعيةالمحثملاخْنصاصنخضع

وهنهاعموما،*المواريثبانالنقضمحكمةقض!ت1/4491/كأوفى

،المصر%جميععلىبهاالمتعلفهَالأحكاموتسرىواحدةوحدةهىالوصبة،

الشريعةباعئبارهاالاسلاميةالشريعهْوفىْ،مسفمينغيراوكانوامسلمين

إلايكونلاالمواريثمسانلفىالملىالمجلسإلىالأحئكاموانالتانمة.

000008.والايصانىالطبيعىالميراثحالةفىاستشاء

خضوععدمفىالوضوحكلواضحأكانالنتضمحكمةفمو!ف

علىالخصوماثفاقحالةفىإلاالطانفيةللفمرانعوإلوصاياالمواريثمسانلي

الشرانع.هذهإلىالاختكام

محكمةلمسلكمغاورامسِلكأ-سلك!قدالمخلكطهالمحاكمأنعِير

الصدد.هذافىالنقض

حسمالمشرعرأىمصرفىالتضاءمواقففىالتضاربهذأوإزأء

مارس23فىفاصدروالابرام،النتضمحكمةلرأىمنئصراالخلافهذا

.26برتموالثانى2،كاهبرقم8.الأولقانرنين4491سنهْ

i!4لسنة5؟رثمالتانونمنالأولى3المادفىفتضى Iاقوانينبأنا

بتعلقفحماالمبلدثفونهىفبهماالأسلاميةالشريعةوأحكاموالوصيةالميراث

حكمفىلورئتهجازمسلمعوالموبىثكانإذاانهعلىوابوصايا،بالمواريث

التوريثيبوقانعلىبَفقواأنوالوصيةالميراثرتوانينالاسلامهبماالشريعة

".المتوفىلمئنريعةطبمَا

هوه54الموادنصفعدل4491لسشة26رعالثانىاللَانونأما

بلدثانونبعهارةالملةكانونع!هارةبدفيرالوطنىالمدنىَالقانونمن135و

الموادفىالتوالىعلىالعاقد"بلدو+مانون"الموصىبلدوكانونالمئوفى"
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إسىالسقدن!وصتعدالنصوصهذهبانلِلَطعالذىالأمرالمذكورةالثلاث

بها.المسلمينغيرللمصريلنشانلاالأجنبيهَ،القؤانين

لَألِدالذ!النمضمحكمةقضاءومنالالَوانينهذهمنإذنلِسئخلص

لَخضعالمبسلمينغيرالمصريينمواريثمسانلأنالمَواندن،هذهبحكم

الخصوميتفق-لمماشانهافىالصادرةوللتوإنينالاسلاميةالشريعةلأحكام

الطاننيهْ.شريعتهبمإلىالاحنكِامإلى

39ْلسنة77رقمبمصرفى-المواريثكانونصدروقدهذا iا

الاختصاصبمَاءملاحظةمع.ديان!همكانتاياكافةالمصرسنعلىليطبق

استشاء.الطانفهةللشرانعالنحكبمى

،41/01/9491فىوالقنصليةالمختلطةالمحاكمإلغاءبعدولكن

منه875/1المادةفىوقضىالجديد،المدنىالقانونالمصرىالماثمرعاصدر

اكللييعهـالئرجمةلموالوانتقالالارثفىأنصبائهموتحديدالورثهْلعينباقِ

شالنها".فىالصادرةوالمَوانينالأسلاهيةالائمريعةاحكامشانَهافىتسرى

المادةعبىئعليقالمجديدالمدنىللقانونالأيضباحيةالمذكرةفىوجاء

يشتملالئىالثلاثالرنيسطْالمسانلعلىالمادةهذهفىتصيلى:مافي75

هذهوانتتالالابىثفىأنصمبتهموثحديدالورثةتعينوهى،الميراثعليها

اللَىهىمنهاالممشمِدةوالتوانينالشريعهْاحكامأنوذكر،إليهمالأنصبهْ

القانمالخلافالنصبهذاالمضرعحسموفدالئلاث،المممانلهذهعلىتسرى

التىهىالإسلاملةالشريعةبأنفالَضى،الميراثفىخوهرسنامرينفى

اتفتوالووحصَ،مسلمينغيزكانواولوحتىالمصررعلنميراثفىتطبق

لا")1(.ملتهمكانونتطبيقعلى

منعدلقدالجديدالمدنىالتانونأنيُنهمهلتمَدم،ماعلىولهناءْ

.502ص%6،التحض!يةهالأعمالمحموعة1()
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جوازمسألةالمسلمينغيرالمصرفيمواريثشأنفىوألغىالسابقالوضع

الطانفية؟شريعذثمإلىالاحتكام

القانونمن875/1!لمادةنصأنإلىالفقهفىالغالبالاتجاهيذب

لسنه25رلْمالمانونمنالأوليالمادةفىالواردالحكمنسخكدالجلايدالمدنى

غبرللمصرببن-الجديدالمدنىنقاذ-االدانونبعد-جانزايعدفلم4491،

اتجهتماوهذا.المواريثس!فىالدينيةئمريضهمإلىالاحتكامالمسلمين

أ؟(.البصريةالن!هحكمةإ!ه

بعدliftلسنة25رقمثعلألونأحكام4لمتط!يقمحللآالهوالولمع

الآتية:للأصب!ونلكثجليدالملنىا!هانوننفاذ

ا!لوانينمنباعئبارهصدرقدliftلسنة2ةرقماثعلألونانأولأ:

النوانينمعهلالغىالأخ!رالتشريعوبالغاءأثدفم،الملنىللتفمريعالمكملة

محلحلالذىالجديدالقانونمع6لينا!دوهذهئعارضثإذاخاصةله،الملئلة

المَلم.الملنىالنلأدون

المادةوحكمخاصحكمهو25رقماثمانونحكمبانا!دولان!ثهأ:

يلغىأنالجديدالحامللحكميجوزلاانهواثماعدةعام،حكمصفلنى875

نصبصددنكنولمالحك!نلعنالتعارضبىقع)إذاالخصثعمالحكم

فمن.بصددهنحنماوافععلىلتطلمهمحللاقىلمافهوكألالغأء(صريح

ماإلنعارض(حالةْ)فىاللَدمالخاصيلغىلاهعيدالعامالحكمأنيهالمسلم

حكمهسريانإلىقاطعةصريحةبعثارةأئ!ارفدالغامالحدد!لع!ريعيكنلم

أثدديم.مللحكمحاV!امالجليدالحكميحتبرفقطفعنلئذانحالات،ثمععلى

.الخاص

ونقضهtAlص15،السنةالننىالمكتبمعموعةا1/4/649نقض!حكمنظر)1(

/92/21 9 IA435صن68951المعموعة.-!
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صريحةالحديدالغدنىا!هانونمز،81/لمه5إد!ثةنصانوالمححظ

الستص..ةالينوللت!الميراثصسافلفىالاسفنيةالشر!عةاغبارفىقطحة

هذافبممَتضحىالحالاث.كفنلآعلىانداقخا.ألواجبا!عد4الشربعةهىمنها

أقليص.طقانونأانموأريدثمصتفىالاسلاهيةإنشرص!ةالمشرعاغبرالنص

اوَر.استثبابدونالكافهَعلىيسرى

ان!ط449104لعمنة25رقملللَانونمنالأولئالمادةمنهومينئالثا:

فمانفى-المسلدلهنغحرعلىالاسحمهةلماثمر!عةلحكامانطبالَىمنتجعل

اللَكميليهَالأحكاممنيعد*إن!مهذاانأىحوازيأ،اهرافظا-ايانصبهْلَحديد

الشريطةأحكاماستبحاد-علىالاتظ!لِجوزحيثطمكملة(القانجونطْالقواجمكد)اى

حكم.أيع!بينما.صالطانفيةالف!ويعةوتطبيىَ-الخصوصهذأفي-الأسلامية

لأابلبم،الآمرة(لأحكاممق،لمدننميالطَئوقمن875/1المادةلههأئ!الذى

في.!هالالضقواصإعمالأقانءنتولنستطيعذلكوعلى6عليهاالخروجيجوز

أنيقئضيإنماألعامالجديد.والح!كمالخاصاللَديمالحكمينإلئعارضحالة

بذااماآمرهَ.أومكملة،واحدةطبيعةمنوالجديدةالتديمةاثمواعدتكون

الخاص0القديعوةوالحكمآمراالعامالجديدالحكم!كانالتوا!هذهطب!يةاخئلنث

بمقتضىالغىلْدالخاصىالمَديمالحكمبانالتوللوجبمفسرأ،اومكملا

الآمر.العامالجدل!الحكم

للقانونالإيضاحيةالمذكرهَفيوردمابانالاحتجاجيمكنلااتهرا!ا:

وردفما-ملزمغبراو-الفاندةعديممدني875المادةعلىئعليئأالمدني

هذهفيعنهأفصحالذيالحايقىْالمشرعلْصدعنيعبرالمذكرةهذهفي

ركْمالموارلِث!مانونالأيضاح!ةالمذكرةفىقبلمنعنهأفصحكماالمذكرة

عنالمذكراتهذهمئلفيالتأكيدفتكرار،الوصيةولَانون4391لعمنة77

مسانلفيالتطبيىَالوأجبةالعامةالفمربعةهيالاسلاميةالاثمريعةأن

الشرانعإلىالاحنكامفكرةوطرحديانتهمكانتاياالمصرلحنلكافةالمواربث
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الصدد.هذافيالواضحالمشرعائجاهيؤكدالطائنيهْ،

"4491لسنة25رقمالقانونمنالأولىالمادةنصبمقارنةالهخامسا:

فدالأخيرلاالنصاننؤكداننع!تطى؟المدني!ظلونمن)875/المادةلهنص

ضمنيا.وليسصبريمأثغاة0.الأولالنصالفى

كانإذا+أنهلكول449ْ1لسنة25رىا!مانونمنالأولىفالمادة

الميراتو!وانيننرالأمنلاميةالشريعةحكمفيلإلورننهجازمسلمغيرالمورت

هذاومعنىيلمثوفى"،لث!ريعةطبقأالتوريثيكونينعلىيلنهمَواكوالوصطْ

كلنمريعةينتاليعونمحتسناخا-!مانها!دانلالرا!أنصارلدىحئى-النص

يئحددحعث،لسلمينعر.موأريثعلىئئ!قوقىكين+،لميراثالابملاملأصة

انصبةئحدكديئمَكانهالأمرعلأةلل!ركةهلمسنحئوقالورثةضونهافي

إلىالاحئكاميمكنف!لمهالاسحمية(للنمريعةحللنهم)النينالورئةهولأء

المنونىالمورثن!ريعة-بلىبذانالرحوعالتحلايد.هذاني3الطانفةالفمريعة

هولاءمن.همئحديفيوليسالورثةانصمةلَحدهدفيفحعمبينحصر

الورنة.

وتحليالورثةلعينانعلىونصالجلفدالمل!ئينxثا،1ئم

ثع!ريعةاحكاممئانهافيتعمر!الهمالتركةاموالطو!الأرثفيانصابهم

لثحليدالمنوقىشريعةإلىالرثوعألغىانهالنصتاومعنىالأسلامية..."

علىلا.ءيسر!هذاالمدنيا!دلألوننصيانإلزعميمكنفلا،الوارثنصبب

مدنى875/1المادةنصفعلهارة.المصر!نمنرلسلمقعيرمواريث

يتم-بمانبينهم(عن)فضلاالورئةانصهةتحليداننيالؤضوحكلواضحهً

الأسحمية.والثمريبةاب!راثقوالْينإلىبالرتجوع

حكم2يبتاءاللَولعلىالبعضحرصفيمقنعأسعألادنفهمانناسالمما:

للممملمين.عرشرانعكانتفهلاللأوم،حىَفافذأا44iلسنة25رقمالتانون

منويطلهونالممملمقع!عليهاكحرصبالمواركلظخاصةلأحكاممتضمنة
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العتيدةتصسالد!المسايلم!!المواث!عدو.!ونطب!قهاأالمليقضانهم

مفَعا؟امر؟المئوفىلائمريعةإخضاعهعلىالحرصيبدوحتى،الدهنية

ئعددمنعلطيئرئبوما،المسلمينعيرعلىالدينيةالشرلمعهْتطبيقأن

دؤوا)تيالئينية،ان!ذيدةبء!مر.!ااالصسئلزصرئحصرانينبغيالشرائع

العتيديمةحرية!مبدااخذأالخاصةشريعتهمئطب!قعلىالمسلمينغيريحرص

المذطية)الموادبانهانكرهالسابقالنقضحكمغهايعبرالتيالمسانلوهي

وهم،للمسهحفنوبالنسهة.المممانلهذهمنليسلطلَينوالميراثالروح!ة(.او

إلىالأحئكامكئيرأيعنيهملنهنبتلَدلاهالمسلمينعيرمنالكبرىالطائنهْ

شريعبمالدمهمئيوجدلاانهالتولنسئطعاننابل.الميراثفيالخاصةشريعئهم

:3.رزظأ.لارمتاخراوفاتفينشات.احكاموجدررلوحمىالثمانهذافيخاصمه

نأرفضالمسعحالسيداقمنا(الالجيلأفيجاءماهذاعلىللتدليلويكفي

الدم!أ؟اأقامنيمنحمكني*أذبيحتكمجاءلمنوكال،ميراثمسالةفييقضي

*.بينكم

الشرييعةاصبحصَالجديدالمدنيالمَانوننفاذمنذانهسبقممانخلص

)الاقالمبهَ(العامةالفمرلِعةهيشانها،فيالصادرةالميراثوثوانينالاسلامية

مسلمينوجميعا،بالمصر!نالخاصةالمواريثصمنانلكالةعلىلمطبقالتي

منشأنأيفيأخرىشرانعإلىالاحئكامجانزأيعدولم،مسلمينكر

المواريث.مسانل

الوضا!ا:ثال!هأ:

!بلالمسلمينغيرنوصايابالنسبةعليهالعملكانما!لىفبلمناشرنا

فيالصادرللهمايونيالخطأحكامبمقتضىوراينا.وبعدهالعئمانىالنئح

فقالالم!راث،يتاسمنى(نلأخى!معلمياللمسيحثالاحدهمانالانطلفىثاه)1(

.12،1341،اصحاحْلوثاانطلمقسما+اوثاضياعليكم!مامنىمنإنسانياله
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تمإذاإلاالشرعيالدَضاءاختصاصمنالوصبةمسا"للا!جمات2/569َالم8

الطانفي.القضاءإلىالاحتكام

المسلمينغبرلوصاياالشرعيةالمحاكمنظرعلىلِجريالعملطكانفقد

نعرضمن(الروم)وخاصهَالبطاركةفدضرر،الميراثبدعوىلأرلَباطها

للكنانس،الوصابانبطلكانتالمحاكمهذهلأنالوصابا،لهذهالفمرصكبةالمحاكم

فيمنشوراثعدةالعاليالبابمنفصدرتذلك.منالعاليالببإلىفشكوا

187'1لم+ا.*2و01/1868في/ fامورفيالاثمرعية-المحاكمئمنع-ءتدخل

منالبطاركةئظلمونكررالائ!رعيةالمحاكمئدخلا!سئمرذلكوبرغمالوصايا.

نحريراوعالمنغمورإصدارإلىالعالىالبابدعاالذيالأمرلتذخل،هذا

غيرهادونالظننةهذهمنحا22/1Ail/فيالأرثوذكس!لروملطائنهْسانم

كانولو!حئىشرانعهابحسبفيهاتحكمالوصايابفمانالتامةالنطلقةالعملطة

الطانفة.هذهغيرمنفيهاالورئةأحديكونالاوبشرطكصرأ،الورئةبعض

أفيأخرىاللطوانفيكنلمربالئالىالائ!رعةالمحاكمإلىالدعوىلَحالوإلا

الوصايا.معمانلفيالمَضاءفىسلطهَ

شعبان21فيالأرئوذكسالأرمنلطائفةسامئحريرذلكبعدضَدرثم

فيالنظرضلأحيةالطانفهْلهذهيخول)91/3/1918(هجربه1ْ"قيةسنة

-2الوضايا.مسائل

)مايو.13!ممنهَ:وال91فيمنفموربإصدارالعاليالبابقامثم

منكانط5"اقفيجاءمصرومنهاالعلياالدولةجهاتإلىئلغ1918(

منعثأالساثة(الساميةالئحربرالَه)ا!الأمرينهذبنفيحاطهالنيالأحكام

الحصَكهةس!لجزائية-المواد)حيسهم(*قيوئوقيفهم.واسئتط!همالرهبانبجلب

يكونالأنكحهَوفسخعقدعنالمتولدةالنفقاتوبدعاوىاليمينونحلينهم

".مسلمةالغيرالملللسانرشاملابالطبع
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-خا"ل!إلذ!9وردالئئلمإصايايل!عرت!لم!دي؟ضرالتشورهذاانفيلاحظ

ها،ووالأرئرذكصوالأرمنالروملطانفةيلصادرةال!ماميهَالتحريراتفي

فحعب.!التحريري!هذهفيالواردةالمممانل*ضعلىالتعمم!صد

علي!ألتبم!نلعربيةَوالنرنسيةالتركيةمنالمنشورلهذاالمئرجمين"لكن

وكارتبكىَمئعلاهأكانماهوالائماملالعامالحكنميجعلواأنمنفبدلأ

Relativement aبئل!الوارد.الأحفامكلهوالمماملالعامالحكمأنقالوا

ئعمدِ!صارلمخاطنةالنرجمةفبهذهحا)ح+.queوكيتكثمئلالمنئمورات

علىخاصة31لأوثوذكسلمروملطائفةالصادربالمنائمورادلردةالوصعةأحكلم

خانةبدفترالمحنوظالتركيالنصىإلىوالرجوعالمسلمةغيرالطوانفكل

ذلك".يؤيدلعابدينالملكيالديوان

كما2الشاذال!اهذاعلىمصرفيالمحاكمسارثفقدحالأميعلى

رهيبقوانينعهنظ!صعاالتي-لئلاثللطواتفبالنسبهْالمصرىالمائمرعاتبعه

والبروتص!تانت7الكلالوليكوالأرمنالأرلوذكساللَبططؤأنف

بانالقديمألمدئيالتشِنمن)55(الممادهَفيالمصريالمائمرعنصكما

لذلكةالمفرشالأحكامصعغنهاوفيالومنيةلعملالموصىاطيةفيتراعى

الموصُي*.لهاالتابعبالملةالمختصةالفمخصيةالأحوالفي

المصر!نوصايابحكمالمختصالقانونيبينانهعلىالنصهذافهموقد

القانونتبالنإسنادداعدةيحويانهمنالحمَيتيمعناهعلىيفهمانمنبدلأ

الأجلألب.وصايابحكمالمخنص

الوصيهَخضعتأنالمتقدمةالنصوصعلىبناءالأمران!هىولمَد

الأحتكامعلىالخصوميتنقلمولوحئىالالزاميالطاننىاللَضاءلاخئصاص

جوهرياتخئلفالتىالدشِطْفمريعتهاالوصيهْعلىالطوانفطبتتوالمد.إليه

لشربعارَرأغلبفيالوصيةفحكم،الاسلاميةالشريعةفيالوصايااحكامعن
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ولَجوزالورئهْباقيإجازةبقيرلوارثفئجوزلْيدكلمنمطلقةأنهاالطوانف

اسلمد!ولتدالغراء.الشريعةأحكاممعيتفقلاجماللالث،-وهذامنباكثر

العاليالبابمنالصادرالمنشورنصعلىهذامسلكهافيالطوائفمجالس

حقوحدهاالطاننهْلهذهيجعلوالذيبالآممتانةالأرثوذكسالروبمطاننةإلى

إنه-خطأ-قيلالذىالمنشورهذافمرط،ولاقيدبلاالوصدهْامرفيالحكم

إلبه.الأئمارةصمبقتأخربمنشورالطوانفلسانرعمم

الخطأهذاعلىالسكوتالمصريهَ،والألهرامالنقضمحكمةتشاولمهذا

بعدمنالأمرحمممتثماولحكمفيإصلاحهخإولت،القانوننطبيقفي

ئ!.حكمافي

المحكمةتدك!رلم3491َيونبو21فيالمحكمةأصدرنهحكمففيْ

ذلكمعقررثفهاإلا،المسلمينعروضايابنظرالمليةالمجالساختصاص

لهاتخضعالنيللأحكام-الموضوعحثمن-تفضعابوصاكاهذهان

!أوحتيتة!وجودإلالممصلمكروصيةتصحلانلكوعلى.المسلمينوصايا

الورئة.بافيبإجازةإلالوارثتجوزولأاللالثمنثجوز.بأكئرولاحكما،

سنةإ!ريلاول-فيفأصدرثالأمرتاذلدكعدالنقضىمحكمةحسمثلغ

التانونمن1وَ.3لأ4و4؟كالموادحهاء+مايلنفط!ضتWAحكما4391

يلتوانينبينالداخليللشازع!واعدوضعمنهالغرضيكنلمالأهليالمدني

اللَانونتبعنهوالموادهذهمنالمتصودبلالائ!خصية،بالأحوالالمتبلقة

نزاعمنالأهديالتضاءأماميطرحعساهفيما"للأجانببالنسبةتطبيتهواجبال

فيها...عليهاالمنصوصالمطنةبالمسانلمتعلق

الأحكامرنسرىواحدةوحدةهي،الوصيةومنهاعميما،المواريثوان

لْوانين.وفق،مسلمينغيراوكانوامبململنإلمصر!ن،جميعئكل!بربهاالمدحللبما

القانمة.الشريعبماباعنبارهاالإسلاميةالشريعهْ
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اس!لاءإلاي!كونلاالمواريثمسائلفىالمليالمجلسإلىالأحئكاموأن

حممبعلىالبررئهَ-.ؤصالائمان.ذوويتنقلمفإذا.الطبيعيالمواثحالةفي

هذاإلىالاحتكامعلى-ذلل!فىالأحكامسدرباعتيارهاالإسئمطَالشركعة

الولايةذاتالشخصيةالأحوالجههَامامالتلاضيمنمناصلاكانالمجلس

والإيصاني،الشرعيللمبراث-ذلكفيبسنو!ي،الشرعيةالمحكمةوهيالعامة

اخئصاصيلتاولانيمكنولابالآخر،أحدهماالأرئباطكلمرتبطانهماإذ

مسانلفيالواحدالشخصيكونبحيثإطلافاالوصايامسانلالمليالمجلس

اراثماإذأإحذاهمالأح!اموفقأيوصىفخئلنئين،لشريعتينلَأكعأالموأريث

يجدونلاولَدالآخر،للئشريعطبتاورئثهيرئهئمالأغراضمنغرضلأي

شريعةاراذتبماحبلالهحالالعبثوسعهفييكونوبهذايرئونها،تركة

الفيرا:ضكلىاختلفوامهماحقوقهمفئصبحللورثهْحفظهالعامةالئوارث

فييردلمالثىالشرعيةلكح!موفتأالعامةالأساسيةأثماعدةانمع،مهددة

إلىشميللأنامااحئرامأالحتوقهذهباحتراميخالفها،ماالوضعيا!عانون

دونالحيلولةالشأنأصحابمنالأحكامئلكئعنيهممناممتطاعإذاإلأتضثته

الميرا:علىالمليالمجلساختصاصكصرينسرانلهمكنولابها،المساس

لمجردإطلاقابالوصالِامخنصالمجلسبأنالملةواتحادا+لقاقغدالطبيعى

يجعلوئيالَاارتباطأبالميراثارنباطهالأنالئمخصبة،الأحوالمناعئبارها

والوصولجمت!اإلى.الفصللأمعأهتقدورهماإلىراجعاالئركةفيالنظرامر

تدخلالبَمالشخصيةبالأحوإلالمقصودأنعلىأصلا،متبولةغلِرنتانجإلى

الدَيالروحيهْأوالمذهبيةالموادإلايكونانيمكنلاالمعلساختصاضفي

نلكفيالمنبعةوالتدالبدالنشريعفيالعامةالأساسيةالنواعدمعئنصادملأ

حال*.بأىعنهاالخروجالشارعيردلموالتيجمبعهاالطوانفإزاء

القانونالمصريالمشرعاصدرلأسبابهوانمصاراالقضاء،لهذاوئأكيدا

القدبمالمدنيالالَانونمن135وهوه54للموادمعدلأ491لآلسنة26رقم
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موكدأالبلد*كانونجمارة"بالملةالمخنصهَالشخصيةاياحوال"بعبارةواستبدل

شانولاضطبالأجلألبننعلقإسنادفىا!علىنحنوىالماالنصوصهذ.ان

عيرالمصر!نووصايامواريحثعلىالتطمعقالواجبالقانونببهانلها

المسلمين.

لتسرىبالوصبةالخاص4691لسنة71رىاالمانونذلكبعدصدر

مسلمين.وغيرمسلمينجميعأالمصر!نعلىأحكامه

نهائيإ،حهمماالمسالةهذهحسمتمالجديدالمدنيالقانونوبصدورواخيرأ

أحكامالوصبةعلىلعمرىبانالثمَنينهذامن19هالمادة!ضتحيث

المذكرهَفيدوويىشأنها*.فيالصادرهَوالتوانينالأس!لامبةالشريعهْ

الائمريعةلممرى:يليماالمادةهذهعلىتعليلَأالمدنيللتانونالايضاحهة

ناحدِةمنالوصيةعلىوتشريعاتتقنينا!منمنهااستمدوماالأسلامية

ئجوزوهلبه،الإيصاءيعوزالذىبالتدرالمئع!دةكالأحكاموذلك،الموضوع

فيالرجوعيحوزوهل،وحدهبالايجابالوصبةننموهل،لوارثالوصية

منذلكإلىوماله،الموصىإلىلههالموصىالمالينتقلوكيفالوصيهْ،

منالمسلمينوعيرالمسلمينوصاياذلكفيويعمتوى،الموضوعيةالأحكام

".المصرطن

:أحكاممنكها!نصلوماالمالعلىو!ولا!ةالأهلهةساللثالثأ:

والنحملالخق!شمابصححيةا!طوجوباهليةاكلأسثسواء-الأهليمة

شكلاا!مانونية،التصرناتمبافمرةعلىالقدرةوهياداء،اهلية-أوةبالالدرام

.الأحوالمسانلمنتعدبذلكوهي،الحالةعُاصرمنعنصرأاغلهارهافي

الشخصية.

بينأحكاممنبهالتصلوماالأهلهةنمانفيففرقانيلبليولكن

خصوصهافيا!موانهنئتازعوبينللمواطنينالد!نيةللكعرانعالداخييالم!ازغ
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اجنبي.عنضرذاتقانونيهْع!ثةلمبصددكناإذا

العنصرذاتالقانونيةالعلاتاتفياللَوانينئتازعمجلىفي-فالأهلية

يسرىوبالتالر،الئمخصيةللأحوالسانلمناعئبارهافيشكلا-الأجنبي

لا.المدنيالالَانونمن11با!ادهَنكملاالجنسيةقانونعلهها

ئمأنفيالد!ةالشرإنعبينطلازغوجودوحمخدالداخليالنطاقفيأما

انه-.إلأالمحالةءعفاصرمن-عنصرأئعدانهاهرعمللمواطنق،الأطيةاحكام

آفارهافظهرلافالأهلية.للكافةبالنسبةموحدةكانونبةبقاعدةتحكمانينبغي

علىالئصرفالَاهذهصحهْن!وفف2ءحيتالفانرنية،الئصرفاتفيامبمناممبهْإلا

الصيبرتجا!عناصرمِنعنصر!الأهليةلْعدبحيثلها،اللازمهالأهلبهلْوافر

لمَوقفأنبحاليمكنولا،الشخصيةالأحوالنطافيشعدىبذلكوهي.المالية

خاصةأحكاممنالدينههْالشريعبمابهتتضيماعلىالئصرفاتهذهصحة

يمكنلاخطيراوخللاالمعاملاتفيلنهرفهْذلكعلىترئبوإلا،بالأهلية

خضوعوجوبهبمعليهاالاختحفيجوزلاالئىا!داعد.كانثولذلك.قبوله

.احكاممنبهايتضلوماالأهليةشانفيواحدةالمواعدجميعأالدولةمواطني

خاضعةكانتحميعأللمصرطنبالنسبةالأهليةمسائلانو!لملاحظ

للطانفعةالامتيازاتنطاقفيابدأالأهلالةتبرجولمالائ!رعي.القضاءلسلطان

الصاثرهَالم!اميةوالتحريراتالفرملألاتبموجبالممملمينلغيرمنحتْالتي

-.العالىالهابمن

O.عامفيالتديمالمدنيالتانونصدوربَعدولكن AArنصت،الذ!ي

مدَتضى.علىبكونوالمطلمَةللمددةالأهلبهَفيالحكمأنعلىمنه)03المادة

لانجةصيبوروبعد،المنعاقبلهاالتابعيالملةالمخمصةالفمخصيةالأحوال

أنعلى16المادهَفبمونضهاالأرثوذكسالأفباطلطانفةالمليالمجلسئتظم

الدعاوىمنالملةابناءبينيحصلفيماالنظرالمذكورالمجلسوظانفمن

الذيالاثصخصيةالأحوالبكتابانواعهاالواضحهْالشخصيهَبالأحوالالمئعلتة
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أهليةخضوعشأنفيالشكئارالمخالالطة،المحاكمفوانينمعنشرهصار

بالأهلية.والخاصةالمدنياللكينفىالواردةللتوا!الممملمينغير

لككملرحولهانحومالأهليةمسانليئركانالمانمرغيشالمحالأيعلى

موحدةفواعدفطوضعقانونأا25iسنةاكتوبر13فيفاصدرالئمكؤك،

اختصاصمنوا!هوامةالوصايةمممانلجاخركماجم!عأ،للمصر!نللاهلية

الحسبيةالمجالساخئصعاصمنوجحلهاالمليةوالمجالسالفمرعهةالمحاكم

ثمالونأحكامشأنهافيوئطبقالمسانلهذ.فىيإلنظراوحدهلَختصالتي

.الشانهذافيالصلدر،الوضبى

ابتداءباحكامهليعمل99ر!مأثمانون439"اسنةفيالمشرعاصدرئم

الجديدالقانونضمنَحث2591،سنةكانونلاكا4891سنةينايرمن

والممماءةوا!موامةوالؤصالةالمالعلىوللولأيةللاهليةموحدةأحكاما

المحاكماخنصاصمنالمسانلهذه-كلواصبحتوالغببأ،والحجراللَضانية

الحعمبية.

موحدةبفواعدالأهليةمنظمةالجديدةالمدنيةالمجموعةصدرتواخيرأ!

5291لسنة911رفيماثمانونالمائمرعاصدركمابعدلاها،وما44الموادفي

عدافيماا47iلسنة99رقماثلانونمحلوحلالم!علىبالولايهْالخاص

المرأفعا!.!انونفيادمجتالتي7لأجرانيةالتوائين

ءيمانظمهْلحميمنبهايرلبطوماالأهليهمع!ائلانممبقممانخلص

والإننوالحجروالتوامهْالمالعلىالولايةوانظمةناكلصها،اوالأهلهة

نطاقفي-جملهمنتدخلولم.لاْئدخلميتأ،المفتودواع!تاروا!بأبالإدارة

المدنيالنانونلأحكامتخضعوإنماالطائقية.للئمرانعنخضعالئيالمسانل

بالنممبةاللَواعدموحدةكوانينوهيالشكهذاليالصادرةالخاصةوللئواتى

ممملمين.وعليرمسلمينجميعاللمصر!ن
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الهة::اكعار

الأحوالبمحهاكلهااتصاللاحيثالماليةالمممانلمننعداله!هَانشكلأ

وبمناسبهْ-ضالهانعرضفنمننلكومعله،الموهرباولملواهبالئمخصية

لملأنها-جميعأللمصر!لنلتائمريحيةالقواعدفيهاتوحدتالئيالمسانلتحديد

للهبةعرضفدالتديمالمدنيالقانونانفالملاحظقبل.منكذلكتكن

فييبرضلم،ولكنهالطنية،والحقوقالملكيةكممباسبابمنس!طاباعئبارها

الأحكاممبنيسيراونذرابالائ!كلالخاصةبالأحكاميتعلقفيماإلأاحكامهائنان

علىالمشتملالعتدكانإذااانهتلَضيمنه84المادةكانتفلأهد.الموضوعة

كاناإذاإلأالقبولولاالهةئصحفلاأخر،غدبصفةموصوفاليسيلهة

ألحمَتانذلئهعلىترنبو3!د.باطلةالابةكانتوإلأرسمييعئدحاصلينْ

الأجانب.أوللمصرلمحنبالنع!بةسواءالئمخصيةالأحو!!معمائلالههة

تخرجالأطيةالمحاكمئرئيبلأئحةمن16المادةكانتلنلكوتاكيدا

الشخصية.الأحوالمناعكئبارهاأساسعلىالتحلامنككاخ!صاصمنال!ه

لَقضيكانتالمخئلطةللمحاكماالدضانيالدلظملأئحةمن28المادةأنكما

الشخصية.اياحوال!ولمنكالهيك+المنع!ت""السانللاغهار

إلىالمصريةالنئضمحكمةاضطرتالملتهدبةالنصوصصراحةواراء

عدَود/منوكلهاوالوصطَوالهبةالوقفانوجدالمصري"المثمرعلاناالمول

إلىهذافألجاه،ديانةإلىالمندوبالثصدقفكرةعلىعالبالكومالنركات

الفمخصيةةالأحوالمعطئذ!لمقاغلارها

رقمالالَضاءنظام!انونفصدرذلك،بعدالمصريالمث!رعنظرةئغيرت

1المادةوحددت9491،لشة471 rالأحوالمنلَعنبرالنيالمعمانلمنه

قاطعةالقانونهذامن14المادةوكانتالابة،لينهامنوليسالائمخصية

الشخصيةالأحوالمنالهبا!ؤتعتبرقالتحيثالصددهذافيصر!حة
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".كذلكيعنبرهاقانونهمكانإذاالمصري!لضبالنسبة

l1منالموادفيالهبةولتاولالجديدالمدنيالتانرنصدرt Aإلى

المالية،المممانلمنوباعتبلرهاوالممكلية،الموضوحمكةاحكامهاصطنأ405

تمحيث،المسلملأنعيرللمصرسنبالنسبةالابةحولالخلافبصبذلكفانلَطع

الطنية.الأحوالقل!لمننهانيااعئبارها

فيالشخصنيةالأحوالمنحاليأثعدالتيالمساللخ!مة:

:المصريالتالالن

آلحَكمفمرةابانالشخصيةبالأحوالالمدصودأنإلىقبلمناشرنا

وخصوصابالعفيدةننصلأىدينىْصفةلهاالنيالأحوالنلكهيالعئمانى

والنبسب.والميورالنفمَهكاحكاممنها2يتنرعوما!الطجقالزواجمسانل

الأحوالمسانلتحديدفيالمصريالمائمرعمحاولاتإلىايضاوأشرنا

نجضامقانونوفيوالمخملصهْالوطنمةانمحاكملرتيبلوائح-فْيالشخصمِه

الممخضنية-ألأحوالتعدادىفيواردةكانئاالئيللمممآئلعرضناكماالتضاء،

محكومهَواصبحت-السابلَهوالألظمهاللواثحفيالواردةللنصوصطبلا

ممملمين.وغيرمسلمينجميعاللمصر!نبالنسبةموحدةبثواعد

إن-النتهمنكبيرنجانببذلككالؤكماْ-نمَولأنالمنر-وضمنوكان

المادهَ.فيورد!الئىالمسانلهياتشخصيةةالأحوالقبيلمناليوميعدما

لهتواعدالمشرععالجهاالتيالمسانلاستبعادبعدالمَضاءنظامفانونمن13

الأحوالمسانلنحدبدفينفضلولكنناجميعأ.للمصرببنبالنسبهْموحدة

باللنهضيلْلهاعرضناوالتيالناريخيةالعموابق-والتقالبدإلىالرجوعالائمخصبة

كانتالاسلاميةغيرالشرانعولايهْأنتؤكذالنييلسوابقهذهئلَدم.فيما

فيوالسبب،أحكاممنمنهايئنرعوماوالطلاق2الزولىجمسائلفيلدحصر

أخرىلشريعهْتخضعانيمكنولابالحتبدةتتصلكانئأالمسَانلأن..هذهذللا8
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.مغايرةعقيدهَبهئخ!صماعلىنزولأالمعمانلهذهشانفيآخربمفهومتأخذ

التيكأالصمصتلكهيالشخصبةالأحوالفيطمناليوميعدمافإنولذلك

بهيلَصلوماونرلَهالزواجنظاممنأوضحمثالألهانجدرلابالعتيدة،شصل

فحسب.أحكاممن

الصادرحكمهافىالمصريةالندَضمحكمةفال!هماصحدحايبدوولذلك

منهيالتىالشخصيةبالأحوال"المقصود:أنمن4391سنةأبريلأولفي

الروحيةأوالمذهبلِةالموادإلايكونكيمكنلأالمن!كورالمجلصاختصاص

فيالمنبعهَوالنلَالبدالنمنمربعفيالعامةالأساسبةاللَواعدمعننصادملأالني

عنهاالخروجالفمارعيردلموالئيجميعأ،الملدِهَالطوانفاراءنلك

.(ام!حالباي

النانونبصدورننغبرلمإليهاانئهبناالنيالسابلَهْالأحكامأنويححظ

مسانلفيالتقاضيوإجراءاتاوضاعبعضل!ظيمبئمأن5502لعمنةM(1رقم

مسانللَحديدشانفيجديدبايالمائمرعيأتلمحيثالئمخصية،الأحوال

تقتصرالمعملمينلغيرالدينيةالعمرانعولايةفإنوبالتاليالفمخصية.الأحوال

مسانلباقيأما.مسائلمنبهمايتصلوناوفر!ةالزواجمسائلعلىضط

علىنطب!الئيالموحدةلللَوانينخاضعةقظلالائمخصيةالأحوال

منالأولىالفقرهَحكمعلىنزولأديانلالهمعنالنظربغضجميعأالمصرفي

نقضىوالمَى0002لسنة1(رقم)للتلألونالاصدارفانونمنالئالئةالماد.

المعمولوالوففالشخصبهَالأحوالللَوانينطيلَأالأحكامتصبر:لهان

مذهبمنالأقوالبأرجحالقوانينللكفينصبشانهيردلمفيماويعملبها،

حنيفةةابي

76.ص4-بعمرمعموعة)1(
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الثائيالفصك

الشغصيةالأصالمسائلبنظَرالمغتصالفمماء

ا/لمميلمىلنك

تم!:

دانخلومطلقةل!مةالدولةسيادةئكونانالعاماقانونلْواعدمن

علىالدولةسكانكافةيخضْعانبوجؤب-أثلواعدهذهئتضىَكمااراضيها،

،وأحدةدضاندهَولجههَومحاكمهاالبلادلالَوانينديانتهمأوجنممهاتهماختلاف

تححبقال!يالتوانيناوخصوملالهمتشاَولهاالىَالمسانلنوععنالنظربغض

عليهم.

لنظامنجضعتالتيالبلادوضمعغلىمتطبفةئكنلمالمنطقيها!دواعدهذه

اسثدعى-مماإسلاهية،غيرطوانف2لوجودمصر،ومنهاالعثمانيالحكم

بعضعلىالطوانفهذ.ئحصلأن-قبلمنإلمهاالمحناخاصةلظروف

المسانل"!ايأحريشانأفىالطانفى؟الفضاءامتيمكومذكاالاخيازيت،

الملةأبناءعلىشمر-أفعها-الخاصطْمحاكمهاطرلِقعن-تطبق(،الاثدخصية

الطائفة.او

لهخاضعهَكانثالئيالدولةواجهث،العثمانيالحكمانتهاءبعدانهغِر

بإلغانهالقضاءفيالتعددهذاواجهمن-مئلاكمصر-فمنهاالمائمكلة،هذه

منئم،للاجانبممنوحةكانتالتىالقضانيهَالامتيازاثبإلفاءبادنا،بالتدريج

الإسلامية.غيرللطوانفممنوحأكانالذىالطاننياثلضاءامئيازإلغاءبعد

التشربعي:القطور

غبرالشرانعب!طيمقسمحفدالمصرىالمشرعأنفبلمنرأينا
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فالأجانب.المسلمينع!رعلى-الائ!خصعةالأحوالةمسانلفي-الأسلاهية

الاثمخصية،الأحرالمسانلفيكا!مضاءيتعلقفيما!دنصلياتملهخضعونكلألوا

الشرعية،للنحاكم-مبسلمقكثواإذا--فك!لألوا+لهخضعؤنالمصريوناما

جهاتتعددهوذلكومعنىمعملمون.اكيوم،ضلأاالمليةاوالطلألفةوللمحلام

كانوبعضهاالملية،والمجالسالشرجمةكالمحاكموطنثأكانفبعضهااثمضاه،

طبيعةذي!محاكمكلألثالجهاتهذ.وبعضالتنصلية،كالمحاكماجنبيأ

اكتوبر41حتىفانماالتعددهذاوظلالمخلالطة.المحاكمهيولكك،مختلطة

491سنة iإلمحاكمبالتبعيةوالغيتالأجنعةالامتيازاتإلغاءتمح!ث

المهاكمسوىالتعددهذااثرمنيلهقفلما!منصلية.والمحاكمالممخئلطة

احوالهمفيالميصلمينغيرلعنلا!دضاءالخاصةالمليةوالمجالسألاثمرعية

الشخصية.

بلمرعويأ،امرأللمصرسنبالنعمبةاثمضاءجهاتفيالئعددهذايكنولم

الأمرهدْاي!بركألأا!ض!ثليوالعمكاويالممساوئالعلهدلامنصاحبد"فدد

-ْ-*خاذ.على

طفنة!خمرةاراعهنيقربباليىطرائفهمتعددتالمسلم!نفغهر

عنبادانهالَممتدكلالائمخصية،الأحو!في.لاهسانلقضانييلخنصاصمتمتعة

ئست!لفعليامحكمةتونجذلأكضااعمالهاعلىتنتيائ!ولأركابةفلاالحكوهة

نجيزلاعدالةللمئكاضينبفلكوتضمنالد6َلونتطالطقلتراقبإلبهااحكامها

وللعجب،للللشكو-!مئاراجمانَالطوائف3لهذهأثمضاةئعينسبلأنكمافيها.

أما.نزاهةوددمبجهلمنبهمابرعماثدضاءهذاإلىس!منيل.ْهناك

،المحامونيعلمهايكادلامئتوعةقكائتالطائقيالمَضاءفذأاماح!الأجراءات

إلاستنناف؟يجدزلاماومنهاومواجمدهاالظرقفيبعضعنبعضهايخئلف

كقأ.أ!عوىفتىالمحكمةفتسيرلهاإجراءاتلامنالطوانفومن

لها.يتيراءى
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!ةيلمصوى؟الشرقابمحيث5591سنةكلصئىفانمأالوضعهذاظل

لمطمهذافيفدمدرالمنانمود،للإصَلاحمعضاشرييةلثورةللشةت.

فيا!دضاهثهاتتوحيدبقصد5591لي!انة462!461رنمى!الون!

--!مغنطةالأهوالم!فلى

32ر!ثونك ،sالقانوقاحكام!عضب!عديلخاصبىفص؟559!منة

اثفماء.بنظام9491لمحمنة471رلم

في:الثثولطتامناثولىطم!6وكضي

ل!949دلع!دة؟47رلمآلشماءنظام!د!نمن12طمادةلصيصثمدل

ا!هثي!ب!

والثجاري!الملنيأيلموكليعكالمنككانةليِكالفصلى!علأكللخئص

iكصاس!ىماإلأالجرانموجمهععليهوالو!أوالوف!خصياالأحولى

خدى..

ظام!انونمنا6المادةعغيبانالقثونهذامناثاثيأالمكةو!ببَ

إيه+.!منصر!ماه

أخهساب!يتمبرولم-يممالقانونIهذفيالمشرعانئكدممياطفيبن

ولالهةمدبلفكط،يالأجانبالخاصةالاثمخصيةالأحوال!ممانلاليحا!

بممملمبئتعلعَتسواءللمصبر!الاثمخصيهَالأحوالمسانلإلىالعادىاللَضاء

مسلبق.يغىام

فمرعةالمجاكبمئابغاءخصفهو5591لسنة462بىقما!اثوناما

المحاكمإلىامامهأضظورةنكونالتيالدعاوىوإحالةالمليةوالمحاكم

الوطنيه.
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يان:التثونهذامنالأولى"النادةفتضت

5691سنةين!رأولْمنابتداءالبة!طمحعمالشرعيةاببجاكمكلغى

لممحاكملمى559!سعنةثيسنر31لغ!ةأمامهاالمنظورةالدعاوىوتحال

رسوموبدونللمرانجعاثكانونلأحكاموضأفيهاالنظرلأستمرارالوطنية

8.!ةاطقاتيةاثلواعدمرانكأةمع.جديدة

،س-طن:القالبنهذامنالئالثةالمادةوقضت

كانتالتيأوالئمرعيةالمحاكماخنصاصبنكلألتالنىالدبكاوىلبرفع

يسنةيفايراوليمنابئداه"الوطنيةالمحاكمإلىألمليةالمجالساختصاصمن

9 لسن!رلْم)دا!للتالونإلاصبابىقانيرنمنالزاكعةالمادةوكضتْ"هُذأ-

الأجبرالمسانلفىالتلَاضيوإجراءاتاوضاعبعض2ْءيتّمظيم8..

كانونيالمرسومالصالرةالائ!رعيةالمحاكمترتيبلانحة"طغىبانالشخصبة

الندند"2الببرافعاورلحلألونمنالرأبعالثلابويلغى.لاأ9اكألسنلأ!و6لأ-فىرخغ

462!أزفامواثموَانين،9491لسنة77رثماثد،لونإلىالمضافوالئجارية

لأثحةكلإليها،المئمأر7691لعمنة6لاو5592لصنة/!8-9162عهلب!فة!

سنةألصكر:أثعمرعةا!حاكمأحكاملفذبباعكهافيالواجبالأجْر-اءات

.المرافقْ!لألون!لع!كفالفنصثلش!كلثم!7.9،1:

!اضنْيْقيإجراطتموضوعل!ظيماعادقدالماثمرعانتمَدمإماومفاد

منليثنقمكلى.يأجميعأ!صوسثن!شخصلاةالأجنويلمعيائلط

الغلغاةاثموثينفىتل!،الواردةعنبليلاال!ليدةالأخكاب!!اضبج!/جييد،

11!-""--َ.إنيفاالممفمأرء

رقمللقانونالأصدارقانونمنالأولىالمادةمنالأولىالفقرةفدقضى

التتاضيإجراءاتعلىالمرافقاثلانوقأحكامتسريبان5502لسنة)1(
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خاسكئملآ".ن!ص+هـدإ!!ه.و!مقوالوفْا!شفد!ةالأحوال-مسفلفي

الموكفيا+لبئتقانونواحكلموالتجاريةالمدنيهْالمرافعات!انوناحكاممه

".التركاتوتصجنييماإدارةشانفيالمدفياالمانونوا-كلاموالتجاريةالمدنية

تضدر،ب!إدىالمنملوالاصدرقلألودقبنالئالئةالمادة!ضتجمما

لمفيماويعملبها،السولوالوفالشخصيةاياحوالثلوافينطبقاالأحكام

حنبنة...ابيالأماممذهبمن6ا!والبارححا!اوانينلالكفينصيئمثهيرد

ببنالائمخصيةبالآحوالالمثع!تالمنازعأتفيالأحكامفتصدرذلكومع

كضانيةجهاتلهمكانمتالنينوالملهَالطانفةمئحدىالمسلمينغيرالمصر!ن

كفبفل!فيما-لشريعئل!طبلَأ-5591سنهْديسمبر31حئىمنظمةملية

".العامالنظام

لَو+فيطسبيلفيالنهانيةالخطوةالمصريالماثمرعخطاالسابقهْوبالأحكام

مسانلفيالنظربعمأنسلطلألهالوطنيا!لضاءاستردانفبعدأثمضاء،جهات

المسانلهذهخصوصفيسلطانهأخيرأاسترد،للاجأنبالأحولال!الشحصية

مسلمق.وغبرمسلمينجميعأللمصر!نبالنسبة

علىئطبيمَةالواجبالتمئمزيعفإناثمضأ،،جهاتئوحيدبرعمولكن

لِطبقالوطنيفالقاضيذلك،وعلىم!عددأ.زالماالششصيةالأحوالمسانل

يطهقاليسلمدنلضروبالنسبهالأسلاميهْالشريمعهْاحك!امللمسلمينباألحسبة

شأنفيموحدة!مواعدجميعأالمصرلِونيخضعلاحيثالطانفيةشريعئهم

الئ!خصية.احوالهم

مسالنلفيللنظرمختلفةدوانرالمصريةالمحاكمفىشكلتولذلك

والملة(الطاننةفيالمختلفينالمسلمين)وغ!رللمسلمينالشخصيةالأحوال

فيللنظرودوانرالأسلاهية،الاثمريعةأحكامصددهافيالمحكمةوئطبق

وتطبقوالطانفهَالملةفىالمتحدينالمسلمينلغيرالائمخصيةالأحوالمسأنل

للاجانبالشخصلِةالأحوالمنازعاتفيللنظروئالثةالدشِية،شريعمهمعليهم
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الخاصالدوليأفانونفيالأممنادلمحاعدتفميراقيإثمويونعليموتطبق

عليهم+بنطلطتها

ألشخصيةالأحوفىم!لأللثنظرالمختصةالجهةتحليد-شلنفييبقىولأ

هذهشانفيالمخئلنةالمحثمثرثكولأيةونعوضىطلاختصصكسوى

"..المشلئل

الشغصيلأ:الأعوالبممطنلالمعاك!اخمقممامه

النوعي:الاخئصبامىأولآ:

الجزنية:المحممأخلصف!-ا

بان:5052لممنة1()رقما!مالونمنالتاسعةةالمادتتضي

وبمراعاة.المادةبهذ.يلواردةالمممائلبنظر6الجزنيةالمحكمةتخنص

لطبننلمحابلاالدعاو!طفيحكمهالهكوناثدائون،ْهذامن52(إألماداةاحكام

النالى:الوجهعلىكلهورلكنهانينه،علىاثمانونينصلمامبالأسشنافعلفة

النفس:على!الولايةالمنطقةالساللأولأ:

ول.والاثتق!وضمهورريتهرحفظهالصغص.بحضانةالدم!تب!مةا-الدعلوى

بجمبعْرالمصروفاثالأجورفنحكمهافيوماكففلَاثافغ!ةإ2-الدص!!

أنو!كط.

الويجباثعانوقكانمتىحقرقهاهبمبلاسرةللزوجةبالأذنالمتع!مة3-الدعاوى

.الحقوقلال!لمباشرةالزؤجإفنعلىالحصولبضروو؟يضى!ئطمى

الحبمَ!يكونحكمها،فيوماوالئمبكةوْإلدرطةوالجهازالمهز4-دعاوى-

الجزثي..ل!دضاءالأشهائيالنصابيتجلوزلأالمطلوبكاننهائيأ-+إذا

لول!ى.إلزواجوثانقفيالئمخصيهيالآحْوالالمئعلألهةبملبرد5-ثحبحيح
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ء"فمرعأ.يبوزفيماالمحكمةأمام،لئماز،ف!ووعليهيتفقماتوثعق6-

له.وليلأمنيزواج7-الانن

نزاع.بشثهاْيثرلمما6جهةه-الووالوصهة6لهَوالورالوفاة8-تحت!

فىومأالغفقاتاحكامئثقيذعنطيالمحكوملأمحطغالحبس9-دعاوى

لسنه19َرلمحمبا!دانونمضافهْ)فقرةنهانيأذلكفيالحكمويكونحكمها.

00.)02

المفوبمالكانمئيالمالكألولايلأ"غلى1المئعلقةالساللثثيا:

الجزللة:المحكمةلخنصاصنصاب!شهل!جاوزلاحما!ثه

اعمالهمومراثَبةوالمديروالمشرفالوصيونعيلنالمخ!ارالوصىا-شطت

واسنددالهم.وعزلهمحسابلالهمفيوالفصل

وعزلهأعمالهومرا!بةالغاثبعنالوكطوتعينوإنها،هاالغيبه2-إئبك

اسنيداله.و

للا!ضانئَراممتبدالهءالمعماعدوئعينزرفعهار!صمانفةلممعما-،ئهثرير3

والاذنوالعاثمرينالحاديةسنبعدماإلىالوصايااوالولأت4-استمرار

بمزاولةلهوالأذنا!نانونلأحكاموفقألادارتهااموالهثتسلمللاهدمر

ؤشلب،أذنعكىالحصمؤَلبفاللاللاميلزملمئيال!صرفالئةوإجراء.ال!جارة

منها.الحداووقفها،الضوقهذهمناي

مال.لهلهكنلمولوالغانبأواثماصرعنبالخصومةمانوننهعيدن5

النفسوليليننزاعمنبهيقومفيماوالفصلمالهمنللقاصرنفقة6-لْمدير

أوتربيتهاواثداصرعلىبالانفاقيتعلقفيماالوصيوبينالئربيةولياو

يه.العنايهَ
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الولايةقانونلأحكاموفتا!هااغاؤ.يحيوزالئىالحالأتفىالولى7-إعناه

المال.على

واستردادها.ولأيتهعنلموليئتحي8-طلب

اسشذاناثمانونلهوجبالنيالأحويلفياثماصرلزواجبصرفيما9-الأذن

فيها.المحكمة

واتخاذاالدأنونلأحكاموفقأالأموالبإدارةالمتعلاهةالأخرىالموادا-جميعْ.

المال.قيمةجمانتمهمابهاالخِاصبةوالمؤمبالتحفظيةالأجراءات

المتعلقهَعكالمنافيفي!الفصل!اممتيللهوعزلهللئركةمصفئهعطناا

المحكمةاختصاصنصابعلىلزيدلاالتركةقبمهْكانتمتىبالتصفية

نيةةالجز

6لية:الا!ندالمحلاماخنصاص-2

:بان0002لسنة1()رقمالقانونمنالعلاسرةالمادةنلَضي

لدخللااليالئمخصية،الأحولىدعاوىبنطرالابندانيهاليحكيهلخنص

فيهوالاستحقاقوشروطهالومفودعاوى،الجزئيةالمحكمةاخنصاصفي

عليه.الواردةوالنصرفات

لمتطليقأوالطلاق،دعوىبنظرمحلهأالمخئصةالابطانيةللمحكمةويكون

الأجوراوالنفت!دعاوىفىابتدانماالحكمغيرهاهدونالجئمانيالتفريقاو

وحنظهالصغهروحض!لةاثلرب،اوالأولاداوللزوجهْسواءحكمهافيوما

حضلأل!ه.ومسكنبهوالانتقالوضمهورؤيئه

بإفيدعوىامامهانرفعأورفعتالنيوانجزنبةالابتدانبةالمحاكمونلتزم

رراحد.*فطعيحكمفيهايصدرحتىالمحكمةلالكإلىبإحالتهاالطلباثهذهمن

بائمانالنفاذواجبةمؤ!هْاحكامألَصدرانالدصىسيراتحاءوللمحكمة
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ننقةمنلْررتهقدتكونعساهاماتعديلاووقتقهَنفتهْبدقريرأوالرزبة

النلَصان.اوبالزيادة

هذهسيرالماءتصدرالتيالأحكامْ"المؤ-ددةللكعلىالطعنيجوزولأ

فيهلا.النه!يالحكمبصدورإلأالدعاوى

بأن:0002لسنة)1(القالولطَرقممن)11(المادةوقضت

زواجعنودنوئدِقدينرئهافي!عرىيلنيالأبئدائههَالدحكمةتخنصن

أحدعلىالحجرطلباوالزواجهذاعلىالأعئرلضفيبالحكمالأخانب

أهلشِهلزوالسبمأالحجريجعلالتطيقالواحهبالتانونكانإذاالعتدطرفي

فيها.نهانيايفصلحئىالزواجإتماموقفالدعو!على-قامهَويترتب.للزواج

ومرافبةاثدلمونعببنورفعهالحجربثوفبعالابندفبةالمحكمةنخنصكما

بتسلمعليهللمحجوروالأذنواسنبداله،وعزلهحساب!لهفيوالنصلاعماله

ولَعسِن6منهالحدلوالحقهذاوسلبا!ملألونلأحكاجموفقألأدارتها،امواله

يتومفيماوالفصلمالةفيعليهللمحجورننقةوتلَديرعنه،بالخصومةمأذون

علىبالانناقيلَعلقفحماأثيمولينالتربيهْووليالننسوليلطننزاعمن

+.عليهالمحجور

يلي:ماللمحلامالنوعيالاخنصاصنمانفيويراعى

باعتمادغيرهادودطالأصليةالمادةتمظرالتيالمحكمةتختصا-

الممدماوالغانب،اونا!صهاإوالأهليهعمعنللناثبمنالمددمالحساب

31المادة".الحساببهذاالمتع!د"المنازعاتفيوالفصلالمو!المد!من

.0002لسنة1()رفمالقانونمن

مالتيبلظرالمالعلىللولايهْبلألتهاءكضتالتيرلمحكمة2-لختصى

بنظرتختصكمافبهما.الفصلتمامحتىوذلك،الأموالوتممليمالخساب

".الشانهذافيمنهاالصادرةوالقراراثبالأحكامالمتع!د"ال!لفيذمتازماث
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!يه(.الائمارةاله!الىأثمانونمناt)المدة

لأستلنانية:المحدماخئصاص-3

!ايلةدانمأهيالجزنيةالمحاكممنتصلراثلىالأحكامانيححظ

الصالزةصالأحكامان!االخكم.ثهثيةعلىأثمثونينصلممالحعمسناف

لَصلرأثلفأز("ا!لراراثكمأالاسكتف.-ئ!بلالأخرىهيالابتدفيةالمحاكم

عليهائس!رماالمالعلىللولأيهم!مفل،فيوا،لاكدفيهالجزطهالمحدممن

!للنلك2(..كا.لسنة)1(ركلاثلفونمن52)مبالأحكاميلخاصةا!مواعد

المحاكمعنْء!صادرةوا!دراراتلم!حكاملسنننكنظرفيالأخنصاصينصَد

للنوعيالنسهةالا!ئدفيةللشكمةالاصئثنا!ة6للدانرالابتدفيةوالمحاكمالجزنية

الصالرالئثيللنوعبالنعمبةالاص!ثنكولمحلام،والأحكامالقراراتمنالأرل

الابتدانية.المحلاممن

؟.العمالنظاممن!صالمحلامفرثكطىتوزكاالاخئصاص

الأحوالمسانلنيالتضاهولايةوزعكدالمئمزغانْسبقفيماطنما

اكلد!أالمحاكمهذ.اختصسوجعلالمخعكلةالمحدمدر!جاتعلىالمئمخصية

الآخر.اللعضفيوانتهفيأبعضفى

علىالثئَخصيةألأخويلمعنفلفيثمضناهولايهْوزغ-3إذوالمئمرع

كلوكلرة،الدعاو!هذهنننوحكلشكن!َفيوأمىفدالمحلامدرجات

-*جرأه!وهلات!بهلخ!صفيما-على-إ!مضاءالئم!ضيدرجاتمندرجة

نعلدلأفى؟ل!،المائمرعراعىو!دبها،لمنعلالحةوالعواعبدامامهاننبعالئي

بمصالعلأالعامةبالمصلحةشعلقاعتباراتعلىيقومالمحاكمدرجات

لرطابظبندرجهَكلفتخصهصنل!!عكلىاليئتدمض.ا-باسخاصخاصهْ

وهذإ*-ايعلمكابنظاميئعلق!ئمخضيةالأحويلدعو!منمطنبنوعالمحاكم

يان!التللمر!ك-احثقثونمنا90المإ!غولتقضىمم!هستفادالمعنى
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فِمدهاأوالدعوىنوعسببأوولاينهاالمهكمة-لاللنهاءاخنصاصكعدنم+الدفع

عليهاكانثحالةايةفييةالدنعويعوزلنسها.ل!ماهمنالمحكمةولتخكم

ء.الدعوى

صالأحواله:3الشثصية:ْدعلوىفيأثلي!ةلكخل

عدمئع:ب!له0002لسنة)1(رقماالدانونمنالسادسةالمادةثضي

الشخصيةالأحوالانلمسفيالدعوىيرفعالعامةالنيابةياختصاصالأخكل

1لسنة3رقما!مانونفيعلىالمنصوصالحسهةوجهعلى 9A"k،للنيابة

بالنظامالأمرتعلقإفياثممخحفَ!-الأخواكمساْللفي4ابتداالدعوىرفعالعامة

النيالشخصبةالأخوالدعاوىفينندخللنلها!جوزكما،الاداباوالعام

دسكاو!فبمنندخلان!عمامةالنيابةوعلىالجزنبة.المحاكمبهانختص

محاكماوالأبتداثيةالمحاكمبهاتختصالئيوالوقفالائمخصيهَالأحوال

"!!و"دَباطلإ.الحكمكانْوإلاالأستت!اف

فيهالمتدخلالعامةالنيايةعلىيجبدعاوىهناكأنالنصهذامنيتالطن

:7--َ:التذكلاهذ!فيها"يجوز!اخرو

فيها:لندخل0العامةالني!ةعلى!جيالنيالدعاوىا-

اوالأبمداثيهآئمحاكمئ!ظرَفاال!ىوالوكفالشحصيهالأحوالدعلوىا(

الأممشناف.محلام

و)قالدحمكاوىلهذهبنفسهاقرفعهاانالعامةللنيابهْيعوزالئيالدعر!2(

عيرهامنرفعتإذاانهإلاابئداء،العامةللنيابةجوازيرفعهاامركان

فيها.نندخلانعليهاوجب

ماإذا،والآدابالعاميالنظاممتعثدةهسالةفيهاتعرضالتييلدجملوى3(

النيابةنندخلانيجبوعندنذللنهلبة،الدعوىملف!بإرسالالمحكمهَفَامت.

.الدعوىفي-هذه
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فيالدعوىرفعتولوحتىينمالوثوليالعامةالنيابةتدخلانو!اعى

يوجباالمانونينطالمافرعيةدعوىصورةفياوعارضطلبصورة

الدعوس.اوالطلبموضبوعفيندخلها

سَعلقهسالةفيهاوأْليرتملند4دسِ!باعتهلرهاالوفدصىرفعتوإذا4(

وذلكباطلا،الحكمكانوإلأفيهاالعامةالنيابةتدخلوجببالودف

فياوإنشانةأوالولْفأصلعلىمنصبأالنزاعيكونانبشرط

شزوطه.

فيها:يلندخلالثلبةلملنياكة!عوفيالنىالدعاوىلي-

العزتْ.المحاكمها.شظر3لمتيللئمغصيةالأحوالدعاوىا-

والمفتودبن.والغانبينونثصيهايلاهليةبعدلهميالخاصةالدعاوى2-

المرصودةوالوصاياوالاباثالخيريةبالأولمحافالمتع!مةالدعاوى3-

البر.لجها!

غيرحضورهاوكانيرامامذكرةالعامةالنيابةقدَمتْفيهاالتي4-الدشكاوى

واجب.

البشخصيهْ:الأحوالهساللطؤفيالمحليالاخئصاص

بإلغاءيلصال!رالمَانون)أيالقضاءتوحعدفانونصدورقبلفهيلاحظ

علىال!سيرصاملمنالأدنىالحدكانرلملية(والمجالسالاثمرعيةالمحاكم

عبرِفلمصر!نبالنسبةالشخضبةالأحؤالمنازعاتفيمنتف!أالمئئاضين

لا.لعلَادإفامئهممحالعنكئيرألَبعدكانثالمليةبجالسهمأنذ!،المسلمين

2.فحسبالمحافظاتعواصمفيالنرعيهْالمجالس

بتدزلتصبخالواحدةالدرجهْمحاكمتعدديعمئلزمالئئافىتيسيرولكن

لمبنة"flyرفما!دانونحقتهماوهذا.الخصومموطنمنثرببةالإمكان
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والأبئدائيةالجزثيةالمحاكملطنالأختصاصتوزيععلىبنصط591ء

انإذالمسلمبن،صليرهنالمنناضينعلىميسورأاصبححهثوالاسن!نناففة،

فسهندئدرةجمجزئهبمامجإبمئئظرهااصبح!الشخصميةالإحويلفيمنازعلالهم

الح!وكنلكالمحافظاتصاصممقرهاشدائية3ومحلاما!دانحاهحهمى

لأَللاسشأف.ايضأكالنعملهة

ثمانونمنا("!ْ.)؟بالبادةبىبىدلماطبقأحالبأالمحليالاختصاصويئحدد

؟-004يليلآبماالمادةهذهتقضيحيث000،2لشة1()رقم

42و4+بالموا،!بينالنحوعلئاثعانونفذامفصمفيالموطنيئحدد

.،-----،-الملنى.ا!عانونمن43و

ألاختصناصينمعتدأثعفونهذأمن1،11()،المادتيناحكاموبمراعاة

فيموطنلهيكنلم*عليه،-فإ!بالمدغيموفىدانربقافي؟يقعالتيللمحكمة

-ْ؟ْ:-!ة.المدشمو!ق-دفرئيافي!تعالئيالمحكمةف!غتصِ!.مصر

دائرتهافي-يقعالئيللمحكمهَالاخنصاصكانعليبم،المدعيتعددوإذا

+ْاَدْ*ا!ْلحد!.موطنَ

الأجوالمسانل.بعضبنظرالمحليالاختصاصيئحلدذلدومعْ

الآتي:النحوعلىالشخصية

عليالمدعياوالبدعيموطنفي،دلئزتهاالئي-طعَرلمحكمةتختصا-

حعشهإبجاضنهايىالوالديبِئاوالزوجهْاوالأولادمن!مرقوعهْ!دص!بنظر

+لية:$للموكفي،الأحوال

ء-خ--حجمها.فيوالإجور-رمِاإلنفتاتإ()

-ْبهما*رلمععلمَهَوطمسانلوثروية)بإ،الحضمانة

ل!-13+خكمها.فيوماوالشبكةوالدوطةوطجهازالمهر)ج(
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الائمرعة.الم!لميهالجمعالزوجهنبقوالفرقةوالابراءوالخلعالئطليقد()

مصرفيلدتوفىموطنأهردفرتهافيافعالتيالمحكمةتخنص2-

موطنللمنوفيفيلمفإنالترك!؟رتصفةوالوصالاالوراثةإئباتبتحمَيق

التركة.اعلناحددانرنهافي!تعثميللمحكمةالأختحملصيكونمصرفي

علىيلداليةالمالعليالولأ!لإْمعمانلفيالمحليالأختصاص3-يتضد

ا+لي:النيو

بآخرالوصالهةموادوفي!دمروأ!وليبموطقالولأيلأموادفي(1)

ا!الحبر.يوللشوفىموطن

علهالحمرالمطلوببموطن!ضانهةء!كلالمصاع!ةءلمحيرموكفيب()

ثضانيأ.ممماعطَأو

للغانب.موطنبأخرال!لأموادفي(ج)

للمعكمةالأخئصص!حتدمصرفيمرطنصلاءهنياحديكنلمفإذا

ملا!!طضدفرئهافى!وبدثسدالطاليموطندفرتهافيالكانن

حمايئه.المطلوب

محلر!مانمأالمعماءاوعلطلممحجوراوهاصرموطنتغ!رإذا(د-)

إلىالتضيةتحطانالعامةالنيابةأوالف!انذو!طلبعلىبناءللمحكعمهَ

المديدةللموطندانرئهافييلْعالتيالمحكمة

منبتعالطنوقفهااوالولايهْبسلتامرثالتي-المحكمأتخئص)هـ(

إحالةالمصلعةمبنراتIIإإلأ-وصهاأوولثاكانسواء-الرليبخلف

اثماصر.موطنبدانرتهايوجدالتيالمحكضةإلىا!هأ

بنظرالأخئصاصيلئونالمنثية،الأو!اتا!ان!سمةعدافيما4-

للمحكمة.،.عليهالبرابىدةر!ليلإنك!هوالِأشحثيموئروبربادِ!فمنإزجمفا.

!د!رت!اال!انن!جكةدكورل؟لأا!ةاث!لىا!مه""وو!اا!اظهَ

!يه".وو!يد!جملالا!مربين
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الفالثالفممل

المسليطآلرليائأينرا!نهغنغديِد.ف!

-.بف!لم:

منازعاتفييخضعونالمسلمينعيرانالمتلَدمةالدراسةمنتبين

مناولألحددأناللازم-هن!يوإولن!اللينية.ثممرلنحماثعمضيةاحوطهم.

طثمخصية8أحوالهمفيشرانعهماحكاممنيسدكيدون.النينالمسلم!عليرهم

الواجبمصادرهاو!لانالد!نيةاشرانعهمالمقصودثملألعأنلطنانعلينائم

-.سإليها.للرحوع

لأول-المبعثا

المسلملا.بيرالمقصوديدتعد

تمممط:

الأسلام،عيرالأخر!ْيلعَمماويهْلمديانكلصحابالمسلمينبغيريقصد

اجمدرفال!يهنى!الديلألا!فتلكواليتسيخيلأ،اليهوديهْهيالديلألا!ودفيه

وبناءالشخصيهَ.إحوالهمنطاقفيائباعهاعلىبهملطلأ!االمصر!يلشرع

!مشفيلطنالمم!لمينضكيرطوائفمنالملحداولهدينلامنلهعدلأفلكعلى

عدمفيهوحلكفييلسببانويبدوالمدينيهَ،لائ!رانعهم"خضوعامتيازمن

ا!دسخاصهؤلاءفمئلبالملحدلِن.أولهمدينلابمنخاصةشريعهْوجود

بهذهالمشكلةلمعمتوحنالإسحمهة.الشريعةاحكاممصرفيعلهمتطبق

فنلَول:المفصيلمنبائمىءلهافنعرضالسفولة،.
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اللهمنبهاالموحىواالمواعدالمعتمَداتمنمجموعةعنعبارةالديناق

علىتسيطركبرى!وىبوجود!ئبمعرسنورممالخليفةمنذوالبثمروجل،عز

إلىالبائمريدفعالشعورهذا،العبهافعالعلى.!نيمنومخلوقانهالكون

اوامر.وإتباعرفبلالهعلسئطشترف.!بح!لة!لأقاسئرك!ا.محاولة

منمحر.قبلاونفسهأراءلوخ!مهقبلالأسمانبسلوكتعلدَتسواءونواطه،

.!موابطمنءالدينويعدالدينيتكوناللَواعدهذهمجموعةومن.الندى

الجماعة.داخلالأفرادسلوكتحكمالتيالأجتماعية

وهذه،والأغعَكالعيدة!يمةفيالحقإنسكلكلانفيهشلقلأومما

نندخليقسلطةاوانب!لىلأىفليع!حيعأ،للمواطنونالدسنوريكفلهاحريهْ

الأيمانعلىجميعهاتسدقموالوعيوالعدسرلنطرةانعلىوعالَله،كدكيرهفي

منبهموصدينإلىالأنثسابويسلالزميت!ضيالايمانوهذا.الخالقبوجود

يخرجإنماله،دينلأكانمناكليهٍالخالقبوجوديعتتدلأفمنولذلكالسما،.

هذالمظيمكنولاالاعتئاد.فيأنسليموالمغهومالعاديالأنسانمسلكعن

نايجبانهذلك!عديدة،حبريهي!فلالدسئورباتيجئجانالملحدالشخص

الموحىالسماويةبالأديانالأغتادنطاقفيإلالأ"تكونالحريةهذهانلِفهم

يثر!الدستورانذلكومعنى.واليهوديةوالمسيحيةالاسلاموهيلهها،

،العاميالنظاممثعلتأأمراسباويدينإلىالانئسابهنبجعلبلالألحاد،

تسمحأنأوخارجعةمظاهرللاحادتجعللن!مكنلاالدولهَفإنوبال!الي

تخضعبعتيدةليسفاثحادللملحد!معابدترخص-بخشاءأناوبإعحنه

لها.الدسئورحمايةلمبدا

يجبحيثالأمر،فيإشكالفلايملحدةالملحدثزوجإذافلكعلىوبن!اء

دبلألةلاحبثالأسلامبهَ،الشريعةوهيعحدانهمعلىالعامةالشريعةنطبيق

يفزولاالسماويةبالأديانإلألهعتر!لاالمصريفالمثمرععدَيدة.ولألهما

وتطبيقبها،المعترفالأديانمنل!ست"البهامةبانقضىوقدهذاالإلحاد.
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الام!لامهـبَللمئعإإذانروأبربطصإلىيؤد!الاسحميةالاثمريحةأحكام

عليي!.يقرانملةللزوجينلهكونانالزواجغدفيئضئرط

الزوجيناحد!ع!مقثممطنهْ،ديثةمنالزوحهقا،لهك!اق،يحدثقدولكن

الواجيةأنائمريعِةهيما!للسو!،،الطرفينديانةاخعكفتغلنذالألحلده

أالطارئالألحادحالةاي،الحالةهذ.علىالانطباىَ

الزوب:ادعت)حيثالطار!الزوجهَإلحادشأنفيالمحاكمبعض!ضت

المدعمِةنبمَىذللثوعلىديانهْليسالالحادأنالنرصنطَ(الديانةاغتلَتأنها

يصبحانجهاJوزالمدعةفا!نئمومن.اخرىدلهانةتختارحتىديانمهاعلى

إسوماشريعةوهيالخاصةالاث!ريعةأحكامونطبقوالطانفةالملإَمتحدي

الأسلامية.الشريعةاحكامتطبقولأالكائوليك

ا!..!اد1الاطببعةشأنفيكلناهماصعيتنقالسبقالحكمبهفضىالذيوهذا

علىلهقرفلاالحد،ئمهمعيندينعلىكانفمنلمَانونيهوثمر.

اخوىديانة2يختارانإلى،الأصليدينهعلىاللَلألوننظرفىوشلإلحاد.

يراد.انا

فيعالمشربهايعمرفالتيالأخرىالأدياناننلَولالتمهيدهذاوبعد

مدمددة،وطوانفمللإلىشقسمالدلِانتينمنكلاولكنوأليهودية.المسيحبة

ومللها.ْلل!هوديةئموفرقهاللمسيحيةأولأنعرضلذلك

وللأال!2ا

لمسيعيلأا

:واحدةكمللأالمسيعيلأظهور

الوشيةالرومانيةالدولةعهدفيفلسط!نفيالالَدسفيالنصرانيةظهرت

الذلِنعشرالأشىوتلامبذهالسلامعلبهالمسبحالسيدنواتهاوكان،واحدةملة
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إلىالمعممِحالسيدصعودحسَوصارواوسبعينالدفيإلىذلكبعدعددهمزاد

تمْدمبةنزعةالجديدلثدلهن-ْا+ئباعهؤلاءفياليهودرأىؤثدد.وسكشر!مانة

اصحأبها.فاضطهدواخطرهالها

انحاهفياللكرقالى!جديد!لينثهاعاضنطرالأضنطه!""هذاوامام

فبذلت،ادروملألهةألامبراطورية4دوفثئد!"فيتسودهكلألثانهىالعالم

فيروماوهي26ا!لليمطعالمالكبرىالحؤاضرفيالاللشارفيالبسيح!ه

.المشوق.قىرلنطاكالة،لمغرب

فمميزالثالثااللرنجاهلىبلىومصادرةوتنليلاقسوةالاضطهادويستمر

وليالتخمهَ.الكنانصوتائميدكهاالجهرعلىمع!دقههاوإقدامالمسيحيةبانئشار

33علم Iالأضطهادسّمريعاثثأبطل،المسيحيةكسطنطينالامبرأطور"اعتق

المسيحيوناستفادوثمدالمسيحطن.إلىالمصادرةالكنانساملاكبإعادةوأمر

رلداخلينظاههافاحكمواالامبرطوراصدرهاالتىالجديدةالمتائ!ويعاتهذه.منْ

فيالر!ملأليةاللولمةننبعهكانثمايما!إداريمأنظامأواجرواْلألنيمهم

وفياكبراسقأالمدنهنهجموعةو!لأسقنأمدلهنةلكلفحعلواولايالفاه

افامةالمساواةعلىلكلمطنهمالع!اتوكلألتالأسعنة،كليرالولايةعاصمة

الذينبالرسولتعتزكنيسةكلوكلألتولحدة.لعقدةيلينونثميعأوكلألوا

العتيدةفيليست-يختلافاثتللكنلألهىلونوجدتو!مدتأسهسها.إليهينسبون

والأعرإفاللنهالبد!هاهزتوالنيبهاننصللأالتيالأمورفيوإنما

إلىالوقتهذافيثدمممتقدالمسيحيةكلأل!4فيافالهنلكوعلىيلمحليهة

منهالكلوالأقليمىالجغرفيإلط!ابعالىمردهكاننلكفانعديدةكنانس

النظامفمةعلىوجدرَرفلكوسكلىالمعمبحعةإ،الطوانفنف!أتهنا)ومن

واورئملع.وانطاكيةوألاسكنلريةروماكنانسا!مائمالليني

-66-

http://www.al-maktabeh.com



مخنلنة:مللبىايممميطةلضلم

طوانفإلىافثسموافدالنصرانيةانئائ!لربدءومنذالمسيحينان-ا

كالعاداتخاصمة!زائ!وعواد!يالمكلقخعحةثغر!ةعواملتث!رتخث

وغاليدهـهوعاداتهالغتهاطائفهْلكلجعلالذيالأفروالأصاف،والالتهاليد

بعضحولالخلافاثبعد،ئظهرلمحيثواحدةكلألتالعقيدةأنيرعع

!.العئاثد

السيدطبلةحبرل3المخطالنةا!نأنس!نالخلإنج!ظهوروبحدانه-2

الطميعةبمبدءاتدينملةهلتني،إلىالمسيحررنانقسم،السلامعليهالمسيح

الب!!لىعلىأنهااعئقد!ملةوكل،الطي!ع!بنبمبدالديناخرىوملة،الواحدة

هذافيالجامعهالكنيسهوانهاالمسئمعِوالراىالحلد!مةالشريعةصاحبهوانها

وأ.ةيثأ(السليمالز!صاحبهْ)ايالأرئوذكسيةبسمبةمنهاكلفسْممتالصث!.

الحققية(.ا!شريعةصاحبهَالجامعةالكنيسة)ايلمكائوليكيةالأرثونكسية

عنالشرقيةالكديسةواستئلالالكبيرالألائبدَاقيحدوثيعدإنه-3

كنانعمهمتدينلافسمإلىالسيحيونانقعممروما،-فيالأعظمالحبرسلطان

للحبرولانهعلىزالماآخروفسميالأرثوذكسية،وتسموالرومابالولاء

انضمتطواننأالأرثوذكسيهَالطوانففزادتبالكائوليكية،وتسمواالأعظم

برغمبالأرئوذكسيةيشممونالمنشدَينكلواصبحسابقأ،المنشتةالطوانفإلى

المسيحيةالمللازدادتئم8العمَانديةالمسائلبعضفياختئفهنلطنهمما

دنظهرتلوثرمارتنالألملأليالراهبمنحادثجدلهدانشلَاقبفعلاخرىملة

البروتسناننندة.

مللإلىانتسم!ثمواحدةملةبدأتكديانةالمسيحيةأنسبقممانخلص

نحددأنعليناالمس!حيهَوالطوانفالمللنعددانوقبل،كثيرةوطوانفعدبدة

ومفهومأ.منضبطأالتقسيميكونحىْالطاننةومفهومالملةمنهوماولأ
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التيالدينيةْالأحكاممجموعةوهيالمذهبايضأنسميهاانويمكنالملة

منبهاماولاستخراجللديانةالناسفهمونسيلةهياو،معينةديانهْتملد!ا

ونرنكزمنهانننرعفهي،،الديانةمناخصالملةكيانتولذلكشرعبة،احكام

عليها.

حيثمنواحدةروابطفيمائمئركونأثلاسمنمجموعةهيوالطانفة

معبنةملةالمجموعةهذهوننبعوالتماليدالعاداتاواللغةاوالجنساوالمكان

ءلللين.فهمميناهنمذهبَأننبعايا!يانةمللمن

نشاتالذفيالتارلِخيمعْالئطوريئسقوالطاننةالملةلمعنىالمفهومهذا

مسيحية.وطوانفمللرحابهفي

المشيجيين:طوانف

قم!:

الطوانف)وابضاالأرثوذكسيةالطوانفانالملنهدمهْالدرأسأمنلًيئقْ

-أممااكلإ!مهوخبرهاروماكنيمنةالمملطانتخضعلاالتيكلدهيالانجدلية(

أفهنعتقدماوهذا.لسلطانهخاضعةزالتمااثاليفهيالكائوليكيةالطوائف

الذيوالأمرالئاريخية.الجذورمعيئفق-!ئسنع-والذفيالمنطقيالأساسهو

منواحدمعممدفيالأرئوذكسيةالطراثفإتحادلهلزملأانهسكلبه3لنبةاننريد

الطوفففكلكبل،منلمبهاأشرناالتيالالكسبماتأظهرتهاالتيالمغتقدات

يدينفعضهاالأرثوذ"كنمميةالحوائفاماْالطديعتين،بمذهبتدينالكاثوليكية

مكئفضلاهذأالط!يعلَبن،يمبدايدينالآخروالبعضالواحدةالط!دمةبمبدا

ولغويهَب!ند"عواملإلىترجعوالتيانفالطهِيخلالفالد-ا!خاله/.ونالفوارى

،تا!يخيةوسكلأليهْ
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الأرئونكسية:وو!و

وافرادهابحمرممميحيْ-فيطاننةوأكيرال!موهملأ!ط:طمثةا-4

ومند.مصر.ثيني!خارحرطمسهلهاثىصمئثئهطاثذ!هياصلا،مصروق

االوسى!سروفالسكدري!رسولي!كرسيككالهعيحي!ريخبدايلأ

انلَسةفلصاطمسيحين،لممجمعوإحداالرصولمرمسهىنسهةالمرقمي

يالطبيعنين،و!انلينالواحدة!الطلامةلقد!نمذهب،مذهبينإلىالمسيحيون

منوهممصمبرفيالرومسانرولبعللواحدةالطليعةمذهبمصرأهاليلبع

منوحمهوبىوالعسكريونالملنيونالموظنيىنومد7أئسواحلسكانالأجانب

.الرومملوكعليهالذميالطدطعئينمذهبالمواطنين

موادأوانتخبلهمبطريركأالأهالىانحخبالسادسا!ارناواسطوفي

واحد،وكَتفييطر!ركاقالإسكندريهكبرسيعلىفصارآخربطريركأ

الطحي!تجنبمبداللقانظ!قوالثلألي،الواحدةكالطدلعةاثلانلينمصرلأفباطاحدهما

الأرئوذكس*بالروموعرفواالروممنواكثرهمالآخرالمذهبفي

الامبراطوريهَسينانهم-الأصلفيوالرومالأرئوذكس:!ومطاشة2-

وعاصمئهاالشرقيهْ:قمبمينإلىاطوريهْالامبرهذهفتسمتوجمندما،الرومانية

الامبراطورلههَكانتروما،وعاصمتهاوالغرلية،القسطنطينيةاوبدِزنطة

مصرإلىش!مالأوالتسطنطينيةمقدونبا!نالشرقبلادلكافةشاملةالشرفية

وفلسطين.رالشامالأناضولذلكنجيبماجنويأ

موزعةالفمرقيةالرومانيةالامبراطوريةفيالكنسبةالأدارةكانتولند

رؤساءمنعددبطريرككلويتبعالسابعالقرنحتىبطاركهَأربعةبلِن

حدوثوعندما.حدإلىمستمَلهَأومباشرةلهتابعهَكنانسفيالأساففة

إلىوأرملِنياوالشاممصرسكانانحازالمعملِح،السيدطبيعهَحولالاندَسام

نفسعلىمذهبهمنبطريركأفرلِىْثفأفامالواحدهَ،الطبيعةمذهب
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للاؤلينوقيل،كذلكالإصمكندريهَوفىيطريكانانطاكيةفيفصار،الكرسي

يعفوبببن*.للاخربنوفيل،الرومملوكمذهبإلىانئمانهمإلىنسبه8َ"ملكببن

مذهبلكلىبطرلهردبطريمركان:الاسكندريهْذبالحعن-صمارذلكومنذ

المركزيةالحكومةمنثمينونرالععمكرالموظنونتبعه!الطلطعئينر!عانلين

الأرثوذكس.الرومببطريكوسصي.والغرباء،الروفانيةوالجديةبالمَسطنطينية

مصرسكانبنهاليمةإتبهحهالواحدةبالط!دحهَالثاثلينمذهبسطىأخروبطريرك

الأرثوذكس.ا!باطبمطريركوسسالقبطوهم

فيالمس!حيةفيجماعةالأرمندخللدَدالأرئوذكس:الأرمنطلألفة3-

المنورغريغوريوساثمديسمبشريهمأكبروكانوالرابعاتئَاكالمَزنين

الرومعنبذلكوانفصلوااليعلابةلمذهبلضمواولالأرمنية()كريكور

الأرثونكس-

ولندسوريا،أهلالأصلفيهمالسريانالأرئوذكس:السريانطلألفة،-

حولالأندَسامحدو:وعند.أنطاكيةفيالروملبطريركاولألَابعبنك!لوا

حتىالبطاركةمنجملةالأفطلا!الكرسيعلىئعاقبالمسيحالسلاطبيعهَ

أنطاكيةبطاركةفئبتالطبيعئينمذهب.إلىنهانيأاثمسطنطينهةملو!!لحاز

بالشامالعربملكرلغسلأليجبلةبنلل!حارث"لكنالمذهبهذاَعلىالروم

اسقفينرسامةعلىالحصوذمنْوتمكنتيودوراالأمبراطورهلدىنوسط

الرهااستفالبرادعييعمَوباحدهم!كانالواحد،.بالطييعةا!لانلبغللعرب

وطدلمذيوهو،الصغر!وأسياوالعراقالشامجمععلىولايلَهْجعل!الذى

ذلدومنذNنطاكل.االرومبطريركتونائباعهوفصلسبو!يافيمذهبه

المملكعن،للروماحدهمابطريركاقالأنطاكيالكرسيعلىصاراللَاريخ

*ببطرقبطريركهمويلدَبالواحدةبالطبيعةالقانليناليعقوبيلنللسريانوالئانى

علاقاتالأرئوذكسللسريانكانوالددالمشمرق"وسانرأنطاكلِهَاللهمدينة

مصرفيلهمكانتو!اد...الوحدةيالطببعةممالهما!دانلبنالأ!بلطمعوطيدة
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واثبادْءجسالأر!ام!ؤيك!الد!ةالحقاندفيفرقيوحدولأيليرةءة

.(."؟..الأرئونكص

:FJI!4وو!!ف

ال!لا.مص!يونوالر!ها!ثوي!ا!لطط!نة؟-

صكاليأ(.)يونانيصصرىعراصلىمنوالرادهالمكلالويدلرومطثنة02-

ارمني.اصلمنوافرادهاالكائوليكالأرمنطانفة3-

سورى.أصلمنوافرادهاالكلالويداليمريانطالتة4-

.لبنانجبلاهلمناصلاوهمالكلالوليكالموارنةطلألفة5-

صاقي.أصلمنوافرادهاالكلالوليكالكلدانطائنة6-

اورب!.اصلمنوفرادها!لكلالوليدالحلينطانفة7-

أمذهليللمميي!الع!ددطليحةحولالعقيدةوحدةالطوانفت.!نويجمع

الحبربرناسةرومافيواحدةعليادينيةلرناسةتخضعكماالطلطعئين(

منعصمه!داللهوانالأرضعلىالرسولبطرسخليفةانهوتطكدالأ!م

وبرغم.لئعاليمهتمامأيخضعونوبالدالى،الديانةشنونمنيضرعهفيماالخطا

أحوالهمشالقفيواحدةفانونىْثمواعدجميعهاالطوانفللدخضوع

ولغنهاالخاصةشعانرهالهامنهمطاننةكلانإلاالزواجوبخاصةالائمخصية

راللاتبنية،النرنسيةياللغةالطدوستمارسالحل!كنيسةفمثلايلمتميزة،

وكنيسةوالعريعة،اثمبطيةباللغةشعانرهاتمارسالكائوليداجماطوكنيه!ة

كنيسةفيالحالوكذلكالعرليهْ،باللغةالشعانرفيهاتمارسالكائوليكالموارنهْ

الكائوليك.السرلِان

.1A-،/7صصنوت(حمد)1(
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البرونسنالت:أوالإلجبلبةالطانفة

وقدالتارلِخ،فينِشوءأالمسيحمِهَالطوانفأحدثالطانفهَتلكوتعد

والموسلينالمبممريتصشاعيبفعلِالعئمانيةالدولةفىلَعالحمهاانتشرث

أنإلأم!عثدة)إنجيلبمهأبرولس!انتدنيهطوانفمهونجودوبرغم.الأمريكان

الألجبلببن!طاتمهْوأسماهمو)حإةطانفةمصر،فيامكنبرهملْدالمشرع

الإنج!لسِن".*الأفباطبطاننةحالبألْعرفوالنيالوطنحبن*9

نأفردلكلوتديحدينيةبرناسهْتعئرفلاالطانفةهذهأنونلاحظ

بلانجيلسِن.سمواولذلكبننسهالمقدسالكتاب

الفانيالفرلح

اليهوديلأ

!01ء:ةعدواكمللأيلأف!هورإغيود

اسلُوظنولحد.العمملامعليهمويعمَوبوإسحىإبراهممذريههغ-1ال!هود

اشطهيلغولما،السلامعل!ةموسىظهرثممصردعشرالأتمتىوأولاذهيعقوب

العذابمنل!مونهمابسببمصرمنإسراثيلبنىبإخراجالوحىعليهنزَل

نزلتخروجهمسنةمنالئالثالشهرْوفئمصر.-هنفاخبرجهموالفوان

اليفَودوظل.الحشرئالوصايالوحينعلىالطورجبلفيموسىعلىَالثوراة

نون"الثنذيينْيهوشعخلنهربه.إلىمومبنى-6طلولمايزبعين-.عامأهتسيئاءْفي

إلىاذلكبعدْألأمر2ال،فلسطينجدخولهمانئفَحروبإسرال!ل-فىينيلحاد

ئئممونلِلى"وآخرحمفناز*بن"ضكنحثيلوأولهمالدَضاةسفرفيالمذكورينالشيوخ

سرعانولكنقسِ!"بنإسرانيلٍساؤولملكتولىالأخيرهذااياموفي.النبي

شددْالذيالحكيمسليمانإلىومنهداودإلىبعدهمنوآلالملكمنهأنتزعما

.المقدسبيت
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هااْت.سمى،مملكدلِنإلىإسرانيليملكانقسمالحكيمسلممانوفاةوبعد

فألَىبابل.ملكنصرنبوخذظهرحتىإسيرائيل".*بملكوالآخرلِهوذا"ثملك

فعلماإسرانيلببنيفعلوقد،المقدسبيتخربكماوخربهاأورشليمعلى

هكذاإسرانبلبنىخالواشدفريخايل،إلىوكبارهنمدمنهأسراهوأخذممبيمن

سقوطبعداالدرسملوك-اولوصممزرش!-ظمرانشنهَ-ألىوخمسينإشِنمدة

ممَدمد!مفىوكانفلسطينإلىضكلى؟رجوسكهمإسرانينبنىفساعد،بابلمقفكه

بعمازةوقامأورشلعِبهمفدخلالسلامعليهدأودذريةمنوهورزو-بابل"

انمها.حنىالممَدسلط!

ممنعظيمعدديصحبه،هاروننسلمن،الكاهنعزراجاءهذابعد

أفسدتهماوإصلاحالقومشتاتجمحعلىقعملنجايلىسبيمنباقينكانوا

و!مد.أورشليممدينهَفسوربابلمنحاخالياةبنتحميةبعدهمنجاءثمالأيام

والعلماةوالففةالألبياءْمنمؤلفةبرناستهدينيةجمعيةالكاهنهذاأسس

حسب.لمدين!يةالاثمعانر،وسمانرالصلوا!بترتيبفالَامواوالعشرينالمانةيبلغون

يوسىعننونبقيهوشععنكا!عضباةالمبروفونالاثمورخ!كيديى،المسنة

موكيبرلأالأمركانبلملوكالجهدفلككيالاسمرائيلههللأههيكنولمالكبدم.

العامالرنجيسبمئابةالأعظمالكاهنوكانالمتدس،ييتوكهنةالجمعيةللكك

وارغمهع!اليهودفاضطهداليونان3مبك"انتدِوخوسر!"ظهرانإلىجميعهاللامة

الكاهنققاموالخئان،الشهورواوائلىالسبتلْتديسوإبطالالأوثانجماذةعلى

المكابببنباسمالناربخفيالمعرؤفينالخمسةواولاد:هفومدأمياالأعظم

جيشهوهزموانيفانورجدوشهمقلألدضثلوايرتانوحاربؤادينهتمضكنودافعوا

ومنهمالملكزمامعالىوقبضواكالتكماوألائمعانرالدينوأعادواهزيمهَشر

هوملكفأولنالِم،الحالعموْنعملمنإسرأنيلإلتئ-بثيالمل!"ثانيهْعاد

إلىاغئصابأالملكللكَل-حئئفريلْهبعدهومنالكسندربعدهومنارمبدوبلوس

حاربهموكْداغرقِقدرإسر،ئ!لبنيعنىمنهمملكأخر،فكانالهزودسعطن

واصمفسيانوسندرونا!دلِاصرةعهدفيعليهموتغلبواشعواءحربأالرومانيون
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الئانية،للمرةواورشلعالمقدسطثودمرايضأوحاربهمطيطوسظهرحتى

إسرانيل.بنيملكاننهىوبنل!

إسرانيلبنيئواعد.حكمتالذييلمقدسالكتابهيالتوراةكانتولند

علر8عهدمقنريذ"طتدئالذىالاحهربمعرفةالئلمودكتابةبداتحتى

منسهماويلغشرعيضهكت!ص8عرالمالمودهذاالثلألية.الملَدسقي

يولنونزالواومامىلمانم+ياسمالأحبارصلاهصفو!د،وصية316الوصايا

بعدالئانيالكناباى+الميائمدا"باسميعرفوصاراللالمودكتابنمحتى

اةالنور

يا+امورانيم+بامممالمعرو!نالأحبارعهديبتدئالأحهارهؤلاءوبعد

اللالمودنصنيففنمالمياثشا،شرحعلىمهماكتصرثفالَدالمترجمين

الحاضرأ.بحالتهوشرحه

مخدكنة:مللبياليهوليةيتمملم

الأصلوهمفالربلأليون.وا!عرائينالربلألينطانفتهن:إلىاليهودوينقسم

الئلمودلهعتمدونلاوثراؤونوب!مودبالتوراةيعلمَدونعددأواكثر

لشريعنهم.كمصدر

تكونحتىويائمرحونيؤلفونالعلماء،اى،الربانيونكانالذيالوقتضي

ذلكفيالمغالأةزملانهمعثىلهنكرنزمانكلفيعلماءمنهموجد6التلمود

شنهَله!مَالماعلىلأذينهاالتوراةعلىدائمأالأولىالأهمية!يع!دونالمسلك

اليهود.ساثرعنمننصلةطاننةيكونوالمولكنهملدل!داو

!لرلهانينعنمننصلهَالطاننةههذ.نكونتالميلاديعدالئامنالقرنوفي

الفم!كةاةالئوردونئقراالتيالت!وراةا!يالمئرالأك!فانهمثرانين"وسموا

الللمود.فياحكِامهاالمجموعة

وابالعكمودالأبمانعلىلميامهشدبداواللَرانبنالربانببنبينالخؤفويعد
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فيمنهماكلتتبعهاالئيالقانونيةالأحكاماختلافذلكعلىلْرتبوكَد.إنكاره

منالزواجالربانببنئحربمإلىالأمروصلحنىوالحل!الحراممسانل

مسألة،وأربعينأشِنفي،البعضيريماحسب،الخلافويمعالدرانحن.

والأعيادالشهوربحسابخاصوُبعضهاشرْعي،وبعضهاتعبدهةمنهاكئير

الماكلمنيحرموبماالكهنة9!طاعةلاالفصحعيدقيالئضحيةوم!الَات

فالربانيون.الجروحمنوبا!مصاصأبهيلبنالجدىكطبخوالمائمارب

السنقاعدةوخاصةالتوراةاحكاملهطبقونواثمراؤونوالأرشالديةيجيزون

بالطن.والعينبالسن

فالسفاراديموسفاراديم.اشكبنلأرلهم:قسمينإلىالربانروناليهودوينقسم

اوروبا!هودهموالأْسكينازامواسبانيا.افريقياوشمالالشرقيهودهم

فرايميوسفيدعلىعشرالسادسالقرنمندصففيانفصالهم3وبداوالمانيا،

زعيمالبولندىراموإسرائيلوموسى،السفاراديمزعلِمالصفدىكارو

مذهبهءفيكتابأمنهمكلألفوقدالأشكلِنازيم،

خممهوالطخقَكاواخرىكالز!اجخاصهْفرولىالطالث!من!نويوجد

كنانسهم.أننصالاسترجبمماالدينيةوباللغةوبالذبلألحبالصلوات

ضدالطلالَىيقاعرلْحريمالزيجاتتعددتحريمالاثمرعيةالفروقواهم

السفاراديم.لدىجانزالأمرينوكلاالأشكيناريملدىالزوجهْرغبة

طانف!ين:فمنهمالري!رونأما،واحدةطانفةاثمراؤونيعدهـصر،وفى

لمرباندونهمواحدةطاثنهفييندرجانايضأوكلاهما8وسفاردالهماشكينازيم

الم!نازاتلهم.منحاخامهاكانولْد
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الفانيالمبعث

الممملهينيخكشراتعمصالر

لتطمهـم!

المسلينغ!بثمراتعالمقصودتعديد

:.تب
591لسنة462رلخنما!مانونمنالسادسةالمادةمنالثانيةالفقرةكانث o

غيرللمصرطنالشخصيةبالأحوالالمتعللَةللمنازعاثبالنسبةأماnلأنهلَدضي

وقتمنظمةْقضانيةجها!لهمالنينوالملة4الطائنهْرالمتحدىالمسلمين

طبتأ-العامالنظامنطاقفي-االأحكامفدصدرالتانونهذاصدور

لشريعئهم+.

بعضلمظيمقانونإصدارقانونمنالثالثةالمادةمبنالئانيةالفقرةاما

5002لسنةارقمالشخصدةالأحبرالمسانلفىالندَاضيوإجراءاتأوضاع

بالأحوالالمثعثمةالمنازعاتفىالأحكامئصدرذلد"ومع:بأنهفئقضى

كانتالذينوالملةالطاننةالمنحدىالمسلمبنغبرالمصرببنب!نالشخصبة9

لائمريعتهم،طبقأ5591،سنةديسمبر31حىَفئظمةمليةقضائيةجهكلهم

ثعام".النظاميخالففيما-لأ

فيعنهانبحثالمسلمينلمجرشرانعمصادرفينبحثعندمااننانلاحظ

العين!هَ.الأحوالدونالشخصيةالأحوالمسانلصدد

فيالمصرىِالمدنيالقانونمنالأولىالمادةتقضيالشأنهذاوفي

نصنأيجدلمفإذاأولأ،الئشرلِعبئطبدقالقاضىلِلتزمأنبوجوبالثانيةفقرتها

بعدبرجعأنعلئهحكمأ،فطِيجدلمفإن،العرفيطبقأنفعليهالتاثمرلِعفي

العدالة.ولَواعدالطبحعيالقانولىمبادئإلىثم،الاسلاميةالشريعهْإلىذلك
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يتتصرلكنإلزاميأيعطالمختلنةالمصالرإلىالرجوعنجيالترئيبوهذا

فمسب.العينيةالأحويلمعمانلعلىإعاله

فطبكاالمئدًدم،إالثزكلبلئنعفلاثسخصهة،ألأحواللمسلألل!النسههأما

:5002لسَنلأا"()رقما!ئونإصدشكلألوقمقْالثالثةالمادهَمنالأولىللفقرة

ويعملبهأ،المعمولوالوففالشخصيهثد!أنينْ!اكلاحوالطبقأالأحفاملصدر

أبيالاماممذفنبمنالأحوالبارححالتواندِنتلكفينصبشانهيردلمفيما

منضاكانلها،-عيرالأولالأصليسرلمصدرالئشريع-هويعدلذلدخنيفة".

للكافة،بالنسبةفوحدبلكلريعالمممنزعينظه!ةْلمماالشخصيةالأحوالمسانل

فيإفياالدينفيعبمالمئتزعى؟ديانهْلقواعدفقطالمسانلهذهشانفيفيرجع

.خاصمصدرأنهغير،كذلكاصليأمصدرأالاثمخصيةالأحوالم!مانل

مسانلفيالالَضانيالاخِتصاصئوحيدرغمالمصر!لننجإناخرىوبعبارة

الشريعةلأحكامالمسائلهذهفيزالوا-خاضعينماالئمخصية،الأحوفى

كقصدرالتمئبريعلهأئبمالمسائللالكففي.الأخرىالدياناتولقواعدالاسلامية

موحدةبمَواعدللجمبمالمفمربمنظمهاالتيالمسائلفياصلبماواولرسمي

ذلكبعدي!ليثم(المالعلىوالولأيةوالأهليةوالوففوالوصية)كالميراث

لَواعدهاشوحدلمالنيالشخصبةالأحوالمسانلفيرسمىكمصدرالدين

للجمع.بالنسبة

المسلمق:لمح!عندشر!عة"يصماحولالجدل

لغصا!سثصيةالأحرالِهنازعاتفيلكضىالمحاكمأنإلى،!رثا

دنىواردةكانتالئيشريعنهم"كلمةفلرتولقد.لشر!فهموففأالحسلمين

المحاكملينكبير!خلافأاكاا-5لعمنةIIIرقمالالَانونمنالسادحمةالمادة

الاختصاصان!ثالغداةرفلكالكلمةهذهمنالملَصودتحديدحولالمصترية

بعدإلبهاالمسلمينلغيرالشخصيةالأحوالمنازعاثفيالفصلفياثدضنإني

المحلامثعرضثعندماواضحأالخلاتهذابداوقدالملية.المجالسإلغاء
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منالأنجطفيوردماانذلكالممميحية،المثبريعةفيالتطليقاسه!لمسالة

طبقتهاالئيثلواعدبعضت!سمحطنماالزنا،لعلةإلأالتطليقيبيحلااحكام

عيرأخرىمصادرعلىمعتمإةالسببهذالغيربالتطلطقالمليةالمجالس

الآني:النحوعلىائجاطنإلىالمحاكمانقسمتضا،الانجيل

الكنالييهثاءهاسوىالمعملمونلمحصغدشر!عة!طلا:الأولالانها.

أحكلم:شأالمظصا

فيوالصادرالشخصيةللأحواذالأبتداثيهْقنامحكمةحكمولعل

1r91إفلرار o)الأنجاه.هذاعن.عبرتيلتيالأحكاماولهو)؟

!اله:الحكمهذاتضىفتد

فياشاروفدالأدجيل،فيمدونةالمعميحيةالائمريعةاحكامانثحيث

منسروهي،مقدسةرابطهَبانهافوصفهاالزوجيةرابطهًإلىمتعددةمواضع

غدئها،حلاولهاالمعرضالأشمانبنيعلىوحرم،السبعةالكنيسةأسرار

منؤثيلالمسيحالسيدلسانعلىوردفمَد،إنسانلاينركهالله-جمعهمالأن

كما"...يزنيفبه-بمطقةي!روجؤمن.تزنيلهجعلهأالزنالعلةامراتهطلق

المئزرجون!اماكورنئوسكاأقكإنىالأولىابرسولبولسرستالةفيورد

غيرفلتلبثفاره!هوأنرجلها؟المراةتنارقلاانالرببلأنالأفاوصيهم

امرإنه*.الرجليلَركولارجلها،ل!صالحأوصَزوجهْ

الدينعلىالالَوامينبعضان،العجبفيالبالغبل،العجبمنانهوحيث

الزمني،التطورسايرواقد،العامالمليالمجلسوأعضاءالكيممهّْرج!من

لهاسندلاأخرىلأسلهابالطلاقفاباحواالأيملن،ضعدفيلرغباثفما!سثجابوا

الدولةاعئققتانوثثالروهانيالتانوقاحكاممنلمممتمذترإنما8الألجيلمن

عقنتلتوكدنلكشرانعها،بعضعلى،!لأبقثالمسيحيةالديانةالرومالية

rYالمحاماه(1) XLJI'،991ءص،011ثْمْر.
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فصبقلَف،مدنيوزواجهامدنيَحكومةبوصنهاالنرنسيةالحكومةقوانمِن

!حرمالألج!بل.احكام؟-ي!ماسِبد؟-أنالزمنمنرثح!أالملغاةالملالةاليحاكم

-!لأالبلىيصيبه!فلاالإحياللمخللفوضعتمنزلةاحكاموهيفيها،الطلاق

العصر.هذاملنيةلهجافيتطلطقهايانأثدوليسوعحئى،ا!دلم

ثعثونمشروعأوضعأابعاملململى!لممجلسالمتلسالمجمعانوحيث

الثثيالبابمنالأولالفصلفيهأفردالأرئوذكس،لدباطالشخصميةالأحوال

53...إلى48منالموادفيوعددهاالطلاقلأسبابمنه

أراهمنالمشروعهذاإليهذهبما-انفيللجللهساغلاانهوحيث

إلىبصلةيمتلاالزنا،لعلةالطلاقإجازةعلىالنصخلافيماومبرراث،

الزوجيةرابطهَ)حكامتدظيمفيالوحيدا+دباطسندوهي،الانجيلاحكام

فيوالنصالمشروعهذاعلىتصديقهابعدمالحكومهْانصنتولَدالمتدسة.

عيرالمصرسدنمنازعاثفيالفصبلانعلىالمليةألمحلامإلغاءقلأدون

التطليقانمنقاطعالمسيحيةالشريقةوحكملشريعئهم،طبق!يكونالمعملمين

ول،مدنيزواجْبأنهالمطثالين-احدزواجعلىورتبالزنا،لحلةإلاجانزغير

بكلنه.لمزناهو

تطعقبهاانيطوقدتستطي،لارلمحكمةفانكنلك؟كانمىَانهوحيث

الىفيهتسلتدطلاقمنتطلبهفيماالمدعيةمعمايرةالمسميحية،النمريعةاحكام

ض!لا8كانتنوعاىمنيصلةالزناعلةإلىلهمتلاسيبوهوالأعسار،

لماهـالطة.سبيهيزوالوقتايفييزولفامر.طرئالأعصرانص

.ظرفمجلىحلهايعلقان!مكنولاعقدهاله!تحيلالفصبتإذافلإلهاالزوجية

..05.طارئ

!خض%ففئ!طبهث!نخلأ!صصلصثلاكَتىفماأ،
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الكثاليعلياشملما!ممملمونغصغدشر!عةيطالئثي:الائعا.

لممصالر:حاوكر.المتدصا

منالسادسةالمادةفيالراردةشريعتهماصطلاحاناخرىاحكامذهبت

مصادرايضا!نمملالمنلصالكن!بلهن!ملكما5591لسنة62،ركماثعانون

.اخرى

الطوانفباناالدولفنالمستلألفالحكمإليهذهبتابانفمَضى

المادةمنالثانيةالمنلَرةانإذسديد،محرللزناإلاالطلاقتجيزلاالأرثوذكسية

والمجالسالشرعيةرلمحاكمبإلغاء5591لسنة462رقماللَانونمنالسالسة

لللَواعدمصدراوملهَطاننةالمتحدينالمسلمينعهرشرلهعةمنجعلتالملية

منازعاتفييحكمأنهعلىنصتحينوذلكالاثمخصية.احوالهمتحكمالتي

المسيحيةالائمريعهْومصادرلف!ريعتهم،طبقأبهمالخاصهْألائمخصيةالأحوال

منهئأخذللائمريعهْاخرىمصادرالكتابذلكجانبوإلىالدشِي،كتابهاهو

علد!اجرتالتيالئقاليدعلىتقوموجميعها.فلكهفىوتدورإليهوئمَم!دد

المسيحيةالطوانفلدىالالزلممرتبةإلىإجماعهافرفعالدينيةالجماعات

ل!باطبالنسبةالكنسيثدأنونوظل،الدين-شنونعلىالتائميناجتهادوطئ

-أؤساطهمفيالل!يدبهجرىبىمابهمالخاصةالمجامعاتاروكلاطارثوذكسسِن-

الثالثكيرلصالبطربركأصدرحيثميحديه37vfَسنة!إلىضئفركةقؤاعد

اليومحتىباسمهالمحروفةالكنحميالقلالونمجموعةلتلقيابنالمعروف

بنالدينصفيْلهاعدها2ركدبنصوصها،ليصلواالدينرج!علىوا!أعها

هيالمجموعةئلكوظلتله،معاصراكانالذيالتبطيالنقيهالعسال

6918سنةفيالفحتىالشخصيةالأحوالمسانلفيالطانفةلدىالمعتمدة

الأحواكمسانلفيكتابهالبطريركيةوكيلعوضجرجصفلوتاوساالممص

بنوكئابلمَلقابنلْرانينعلىممَدمئهفييئولكمافيهواعتمدالشخصية

لا؟فباطالعامالملىالمجلسربْأن3891سنهَفيذلكبعدحدثثم.العسال
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أمامبهيعملوظلالقوانبننسىْعلىالشخصيةالأحوالمسانلالأرئوذكسين

الذى1155لسنة462رئما!دانونصدوروبعدالغيتحتىالمليةالمجالس

تمتالشخصدِهَلثحوالتالونأالعامالملىالمجليوضعالملطَالمجالسألغى

هذهوكل.5691سنهْينايراوانلفيالبقل!نالمجمعمنعليالموافلَهْ

بمبداتأخذصلررهامنذالطانفةلدىوالمعتمدةبهاالعملجرىثيتيا!مرارات

الطويله!1(.الفردةمنهاليستبعمنهاولأمورالطلاقلأسباب"ا!د6لونيالنحدغ

المحاكم.أحكامعالبهةالاتجا.هذاعلىسارتوفد

إلرازيجبالمسابتينالأنجاطنلمنوالضونةالمناضلةمجالوفي

اط!شِة:المححظات

462رقماالدانوتسعىالتيالأهدات0اوالهدفاولأنبرزانعليناارلأ:

بابمدارفصدقدالعشرعان.يلاحظالصددهذاوفيلَحقدقها.إلى5591لسنة

الأحوالمنازعاتفيالنصلننولىيلتيا!دضاءجهاتلهوحداناالدانونهذا

باختصاصها!اناطالمليةوالمجالسال!ئمرعيةالمحاكمبإلغاءففام،الشخصية

القضاء.جهاتلْعددإلغاههوإذأفالمدَصودالعادكلي.المدنيا!مضا،لمحى

الواجبا!مانونبهْا!مواعدبحددأناثدانونهذامنالمشرعكصدهلولكن

ذلك.نعتفدلاالشمخصية!الأحوالمنازعاتفيبهائلمرمانالمحاكمعلى

للاحكامبالنسبةالموففيغيران-الاطلاقوجهعلى-يردلمفال!ائ!رع

هذافيالأمرشِركانفصدبلتطيدنها،المحلام!ىلهنعينالتيالموضرعية

إخكلهناكيكونلائحتىوذل!الألغاءفذاقكالح!عليهكانلماالشك

شريعةتطبمِقفي،مسلمينعيراومعملمينالمصرسنهمنفريىْا!بحق

"2(.منهمكل

جمعه-لطنىورابحخفاثىرلعتأحمدفىا/569?26/2نىثماهرةالسش!أ)?

.691ص.6981-الئمخصيةالأحولىقضا.

المثمرعمومَفيؤكدومماا.049لسنة462رىثمالونالأيضاحىَللمنكرة)2(
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غيرعندشريعهَيعدماتحدبدشأنفيالرجوعيجبذلك،علىوبناء

هذافيإلغانهاقبلالملبهالمجالسفيالعملعليهيجركليملاكانإلى-4المسلممن

*وحدهالمقدشالكئابفياِلشريبةهذهئحصرلم.المجالمم!هذهالخصؤمق،.

لخرى.فصاثرقيوإنمَا

نص!إذالمئمرجانمنالأولالأتجا!إلطيذهبماليممن-ضييحأونذلك

وفنأالمسلمبن،عيرللمصرببنالشخصيهَالأحوالمسانلفيينصلأنعلى

الدينيةشريعتهمفيالريردهَالأحكامتطبيقبنلكقصدقديكونإنغالفمريعتهم،

علىجنرىماسكلىأثلعويلوعلمقلَط،صالعمماويهْكتبهمئضمقئتياالتيأى

الملية.النج!عىاامامالعمل

فييلوأردةسّريعتهم"لكلمة!صحيحالمنهومنبرزلنأيضأثليأ:-وسكلينا

.5591لعمنة462رقمثمفونمنالع!كسةطح!ةنص

الئىالقو(ممدإلىفحسبينصرتانلهعوزلاالفمرلهعهْ،لفظتلهطحى-فعندحا

مصادرذللأبجانبالشريغةسَ!ملوإضاالننزلة،الع!طويةلملكتبتضمنئ!ها

الأسلاهثةللشريعهْ-بالنسبهَفيهيجالل.ينيمكن-ولاوهذا-ها:!قهم.أخرى

وانما،الحكيمالعزيزلدنمنالكريمأثدرآنعلىمحمادرهالبهئصرلأحب!ث-

المنهوموهذا.المصادرمننلكوغيربرالأجماع!غبويه-يضمآأبشة

جانيفإلىالأنجوى.للائمرانعبالنممهبماايضأع!ودأنةالائنريبةْيجبلكلمة

ماإبىكنلكينظرولمنعالهم،كوالهممنالمس!تمدةالرسلومعنةيلهس!يةالكتب

ري!دانغونفتهانهميهقلىوهاتقالهدههالطلللهإثةِ"-!اجرتفاءعلفهأجبع

-.حمكامهْ)؟(.)شريعه(.بصنهاللنظبليهيئصيبرفقآهـهذاههم،الإمِورسط!

!اخذ.يننجنالأيضاحيةالمنكرةهذهفىوردماالثمكهذاالو!محتى

اثضبةْمقطهايطزحفيمالملثةثثعالسلكئريةكث!غطيتهااللَىالموضو!ة

كثت!مكيد!قهًيَلمحافةإليهاياتدىأنليس!منيكنولم،ملونةيوك!ث

الصعتطين،لبعضوث!يلاثوشروحالسماويةالكثبمكؤنَبونمظعهامبعكرةيى!

.الكهنوتْرحلىمن
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الئوراةومنها-عمومأالمقدسةالكئبانمححظةيجبكمائلأئا:

النفصبلبة،بالأحكاموالمعاملاتالعبادأتلموضوعاتننعرضلم-والالجبل

قلةأكئرهاالألجطوكان،مفصلةغيرمجملة-اكثرها-بتواعدأتتوإنما

يمكنواحدةعبارةسوىالطلاقشانفينجدلأحئى،الاثمانسافيلأوإجض

منازعاتفيفصلهفيالقاضي+!دصرفإذا.معنىمنأكئرعلىتحملان

هذاعنعاجزأنفسهلوجدالأنجيلفيوردماعلىالشخصيةالأحوال

الدينرجالونأويلاتوتنسيراتشروحإلىالرجرعمنلابدوكان،النصل

مبتغا..إلىبصلحنى

المخلكفةالطوانفعلبهاجرتالتيالأحكامبانالقوليجوزلاانهراكعا:

الغمرانعاحكاممناصلهافيلبستالسماويةالكتبفيوردماتخالفوالئي

عليهاينطبقلاذلكوعلىالروملألي،ا!دانونمناستمدتوإنما،الدينية

الدشِيهْ.الشريعةاحكاموصف

ئوافرماإذاعلطْالعملجرىماانحيث،قبولهيمكنلأا!مولهذامل!

منمصدروالعرفعرفأ،يعدإنماالاضطرابوعدمالأضطرادعنصرفط

القانونية.اللَاعدةمصادر

شيءالمسيحية"الشريعةانبصددهافنلَولالأخيرةالملاحظةأماخامسا:

ىأالعامبالمعنىالشربعةهوالدينكانفهذا،آخرشيءالمسححيوالدين

وماوبالوجدانياتبالمعتفداتتعلقمانلكفيسبراء،اللهيئمرعهماكليلتاول

الفدَماءتعبهرحدعلىهيالخاصبالمنىفالشريعهْبالأعم!،تعلق

موضؤعوهىفقط،الأعمالبكيفيةالمئع!ثالأحكامعنعبارةالإسلامدين

اما،المسيحيالدينأحكامعلىياثمتملالإنجبلفا+نولذلكبالذاث"؟(.الفقهعلم

علماءوقررهاسشبطهوماالانجبلفيوردماكلفلشملالمسيحيةالشريعة

العمل.علطصماروما،اللين.
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ئشريعتهم+اصطاإحيقصرانيجوزلافإنهالمبظاث،!هعلىوبناء

الكبَبجانبالاصطلاحهذايشملوإنما،أحكامفنبالأنجيلجاءماعلى

عند-يرجعأنالقاضىوجملىالقضاء،وأحكَاموالفقهالعرفالسماويهَ،

الذىالسماوىالكئابإلى-المسلمينلغدرفمخصيةاحوالمنازعةفىفصمله

بعدإليهاالمشارالأخرىالمصادزأحفامو%لىع2أفنزاطزاتفيه3يعئفد

المئتازعلِن.ؤطاطهملةَبحسبلَحدلدها

فلقد،الوضوحكلواضحأالمصريةالنقضمجكمةمويَفكانولقد

إليها.رفع!ْالسَالطعونكلعلىالواسعبمدلولهاالطاننيةالشرانعطبمَث

ئمَدممايخالفالأرئوذكسثةالالَيطبةلل!نبِسهَالحاليابمولْففإنيذلكومع

منذالكنيسةئمسك!حيث7191عامالبابوىبلكرسيشنودةالهابااعملاءمنذٍ

المسانلفيالمسبحببندسنورهوباعدبارهالإنجبلفيوردبما،المَإبىلِخذللظ

الأرثرذكسالأقباطلانحيةفيالواردةالأحكاممنالعدلِدورفض!العقانديهَ

اتجاههوذلكومعنىبالإنجلِل،وردلمالمخالفتهاالتطليقبأسبابوالخاصة

حدىأحكاممبنيخالفهماوطرحالممَدسبالكئابالتنسكإلىخاليأ-اتكنيسة

المس!خي.الدينرجالبمعرفهوضعفةسبقلَدكانوإ!

الأولالفربم

اللإفى!

لأدلIالمطلبص!؟ت--

الأسرانئليلأبطلإانفأبخلإل!

!كلنأنيلهئئدياثدمم،كْغ7-ا-ؤالأشاسالأضمقفىللمهؤد"بالناتمبةشلل!ؤرإةتغدْ-

الشثيفيقؤ"بمثانجة-!لانبمااللالمودايضأهناكولكن،الكليمموسىعلىالمنزل
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فحسب.للتوراهَإلالهحتكمونلأيلذلهي!التران!بخلافالربانينلليهود

:النوراةأولأ:-

اسفار:لوكنبخمسةمنالنوراةلتكون

.الكونخلقصكنويئكلماصحاحأخمسينويضمالتكو!:سفرا-

النصلمنبتداص!!يشملأصحاحأاربعينو!ع:الخروجسنر2-

إسرانبللبنىاللهأنزلهامدنبةواحكامأبالعقيدهَخاصةأحكامأالعشرين

والخطف،الخطأ،والقتلالعمد،والقتل،والزواج،الغتقفيليئبعوها

علحهيتبرتبالذيوالأهمالالمستدلِمهَ،العاههَوإحداثوالاجهاض،،والضرب

ول!حر،اء،والإغر،والعارية،والوديعة،والحريىْ،والسرقهَ،ضرر

ونصاتحالدلِنوسب،هنوالروالربا،والافراض،إلأيتام،علىوالوصايهَ

أخلاف!ة.أخرى

عنوي!كلم%صحاحأوعشرلِنويضعهـسبعهَالأحبابى:أواللاويينسفر3-

وماعنها،والئكفيروالمعاصىالخطاياوبيانالقرابمِنبمقديمالعبادةطريقة

آدابوبعض،الوالدةبعدهاتطهرالتيوالمدةوالطيور،الحيواناتمنيؤكل

السفرهذااحلَوىكما.المخطوبةومضاجعهْالزنا،وتحريم،وموانعه،الزواج

الفصاص.فيعامةماعدةعلى

بنياسباطيعلدوهواصحاحمأ.وئلاتينس!هْويضبمالعدد:سفر،-

زاصتإذأالغيرهَهشريعةويتضمنالخط!ا.عناللكفيروطريد4َإسرانيل

ونظامصميناء،فيإسراناللبنيئنقلاتلينكما،وسَجستبعلهاعنالمرأة

ابنته.علىوالأب،زوجتهعلىالزوحوسلطة،الميراث

أصحاحأوثلاتينأربعةويضم(:الاشتراعث!بة)أوال!شيةسفر5-

به،الربأمرهبماالأردنعبرإسرانيللبنيموسىالنبيكلاموي!ضمن
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الطلاق.احكامالمفمهورة،.وبعضالعشروللرصايا

طخاس!االمرنإلىالمَاسعاثمرقمنمراحلعلىالأسنارهذهجمعتوف

ال!رانيلمملكة،سليمانوفاةيعدمملكتينإلىاليهودانمَساممنذللمهلاد،قي

نئميالذيكالصراعالد*هذاتميزوقدثجنوب.فييهوذاومملكة!شملافي

الأحكامكعضبندوينالصراعوانئهىالأنيداء،وجماعةالمعبدكهنةلين

الدقة.وجةعلىبندوينهاكَاممنلِعوتلأالتيالث!رعة،

و"النبيلم":المؤلفاتهننوعينتضمالأسفارمنمجموعةبالتوراةوئلحق

"الكنوببم".

منفتراتيحكمنوع:نوعينإلىوتتبممالأ.ليياء،مؤلفاتهيو"الن!لم*

الملوكواسنار،القضاةوسنرياث!وع،أسفارعلىويشتملإسرانيلبنيتاريخ

الأنبيماءحياةمنمختصرعلىيشتملآخرونوع.الرابعإلىالأولمن

عفمر.ا+لنىالصغارالأنيياءثموحزقيالوارميا،أشطاءكأسناروشبؤاتهم

.سليمانوحكمالأللاسيدمئلالأخرىالمؤلفاتفهي"الكتوليم+أما

المتلمود)1(:ثثيأ:

الأولىالخمسةالئوراةاسفارثبتالذىهوعزراالكاهنانالملاحظ

الذينالدينرجالسيطرةف!هغلبوالذيالميلاد،لَبلالخامسا!الرنخكل

اىمسوفر++يممبمهؤلأءعلى!يطلىعزرا.ثمعهاكما-للدوراةلعليملولموا

!متوق-سكلىالائمرحمصللدللذوراهشرحهمفىوسلكواالكتالط.اوالمعلمين

نمروحنضخمت!لماi(_w.اللرواى+المرداشم"يإسمشروحهمفمممت

للأهاعدةببيانفيهالهكئنىمختصرةفروحإلى.إبحاجةوظهرتهؤلأهوتعليقك

الألباعهْالوإ!جليالسيرخطأوالتوا!أىيالهل!ةيمميمىمِاظهرالفمرجمة،

إفي"الشاثيم"-صممواينIli-الدينسكلماءاعاد"الهلكوث"ئضخمتولما

تعتمدجدلهدهبطريفةالهلكوتتصنيففىاحدهم4فبدأفيها،النظر-المعلمين
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بَسِممىماظههر،القاعدةنصاى7"الهلكةوبجانبالمرنالئفسيرعلى

اتعماعأالزمنمع)الهصدة"ازدادتوقدهذاالمجد!د.تنسيراى"الهجدة

---الفتهية.وابخلافاتبالمناقشاتوامئلا!

الثاندةللمرةللمعبدتيتوسهدمبعدخاصهَ-اليهوذتشتتأنوبعد

منالعمَيدةوحدةعلىالدينرجالخشى،الأرضفى-ملِادية75عام

ويخشىآخرإلىمكانمنئخلكفالأسبهراتوأنخاصة،التشتتهذاجراء

الشفويهَالئوراههذهب!دوينعلمانهمأحدفقام.والتعاليمالعقيدةفىئلأليرها

الئانمهْ.الشرلعةأوالم!دىاىآالمشنإ*بسمىط!فى"ال!مان!م"الأحباربمعونة

".-ولذلكِ،المتزايدةالحياةحاجاتلسدلَكفىلاموجزةالمشناكانتولقد

إحداهما،المفسروناى"الأمورائم"بيسمونالدلِنعلماءمنمدرستانلَامت

حتىوالشرحالتفسل!فىمنهماواحدةكلتعمل،طبريةفىوالأخرىلابلفى

الماثمناوتعرفالئكملة.أى"جمرةسميتالتصالأحكاممجموسكةوضعوا

بابلفىواحدةجمرلاني،هناككانولماالممعرفه.ذىبالتلمو،والجمرة

بابلئلمودأحدهماتلمودين،ناثمأةذلل!علىترتبفقد،فلسطينفىوالأخرى

ونضمتدريبأ.ميلاليه505َعامحوالىهمانحريروتم.اورفمليمتلمودوالاخر

اجزاء.ستةالمشنا

والشروحالئعليفاتمنكيدرجانبعلىاحئوىفدالللموداَقويلاحظ

بسمىفيماجمعالمنروكالجزءوهذافيه.يولجاندونالآخرالجانبرئرك

عمشر.الحادىا!مرنحنىتصنيفهائتابعللئىبلدراسات،اىإن!م"*المدرب

الكئيرانبلتشعيةنصرصأكلهالبستاللكمودنصوصكانتولما

علىاليهودعلم!ءحرصلذلكوتعليقا!أرشروجمجردعنعبارةكانمنها

ويثعرحفمافبمااى"هجيدةييدماوبدنقاءةاى"هلكة+يعد.ماالئفرلْةجمين

الدقنينالَابعص!وضعإلىاليهودالدينعلماءدفعالحرصهذا.وتعليق

"ناتانبن!اليعازرلمؤلفهالنجاةصخرةاى8هاعيزرئنكتابمنهاالمعئمدة.
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بنموسىلمؤلنهوالئوراةالمشناأىوكتابْالمشنلالورة"1165(-1)080

التويهَ،اليدأىحزتة"يدأيضأعلىريطلق1(240-)1153ميمون

-1)926أشربنيعقوبلمؤلنهالأربعهْالصنوفأسطورلِم"+أربعةوكتاب

كارريوسفلواضعهالمصنوفةالماندةأىعاروخ"ك!ولحانوكتاب1343(5

8(A575-انا)الحد.هذاعنداليهودالدينعلماءاجئهادتحمدثم؟

الفانىالمطلب

المسيعيةابوانفبد!اللفي.

تممط:

وتنصيلاإجمالأناسخةتاثلمالمسيحيةانإلىقبلمنأشرنا

لأليكملال!ملامعلطالمسهحالس!دجاهوإنما،اليهوديةوهىالسابلَةللشريعه

جنتماالألياءهاوالناموسلألمَضجنتانىئظنوالأسبمَه:ْمالينئضىلأ

لدى!لمتدسالكتابمقيئجزألاجزءأالثوراةتعدولذلك!مل"هبللأيقض

الجديد.والعهدا!دديمالعهدلوالألجيلاثلوراةعلىيشتملالذىالمسيحين

للروحياتلدظيماتضمنتد-اةالمَور-ا!لديمالعهدكانوإذا

فلا،يالروحياتإلا،يعنىيكادلا-الألجيلا-الجديدالعهدفإنهوالمعاملات

خصهمامسألتينفىإلا-اللنيابأمورخاصةتضريعيةقواعدمن-فيهتعثر

وكنيانالأسرةنطامفىكالغةاهمطْمنلهمالماوططلاقالزواجسابالنكر

وسطفى!مم!يحىالد!نئماة"هوذلكفىالسببالى-اناشرناوفمد،المجتمع

للروملألى.با!مانونوباا!وسويهْيالائمريعَةبارللنياامررلدظيمنيهتم

العهدينأناعمئملرعلىا!سيحيةالشريعهَمضاذرمنالالَورا+إذن3لَعد

خمد-فدحيفللدرمعللئ!ل!هرلَرطثرمزأولهناوانأمرلبصانوالجديدالمديم

يصحثصيمالعهدفىماكليسبانهأثول!لى.أسسهحهةلىاللاهزتعلماء
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ومنهالجدبد،بالعهدوستطنسخفدمامنهلأنهللمسيحنِنبالنسبةبالاستدول

غير..إلىيثعداهفلااليهودىبالشعبخاصأكانما

عليهعيسىإلىبهاوحىالذىالكتابأنهباعئبار-الأنجيلأننجر

أنهإلأ8المسيحينلدىوالأولالأصلىالمتدسالكئابهوكانوان-السلام

الرسل.وضعهاالنىبالرسانليعرفماإليهيضم

الطوانفلدىالدلِنصالكلامصددفىللتوراهعرضناقدكناولما

الرسلولرسانلالالجطأىالجديدللعهدإلأهنانعرضفلنالاسرانيلية،

المسيحلطن.غدالعمنةبمئابةتعتبروالئىبهالملحلَه

يلى:البلىالملى!:لأنبيلا

الوألىعهدفىالمحعمثحالسيدصلبانبعدبأنهالمسيحيونيؤمن

فير.فىدفنانوبعدالمفدوشللإسكندر3اAمعافىثبلاطس"الروملألى

قبلوالموقالبرسلهاجتمعكليامتهيومع!ئميةوفىايامئحعةبعدا!عبرمنتام

منبرحىالآنجيلكتاب!وألهموااثلسالروحمنالرسلفامتلااثدثس+يلروح

.حالروهذ.

المسمونالمبشرون2صحابنهالمسيحوفاةبعدالديننشرتولىوفد

ضام،المسيحرسلىإلىموخرابولسولضمئحمر.إتثاعددهموالبالغبالرسل

للجمفا!مؤفس!أالجدثد،نجاللينْميشراألمسيخيةتانميسفىاكبربالغبء

إحئرأمفعظمبه،اتصلمنكلعلىطالهعهاشخصيتهتركتو!مد)الكنانس(

رسلألل!منرسالة41كشو!درسانلهمنحرر.بماواحمفظوالهالناس

المؤمنينعلىمنعولهاومدىزسانلهأثرل!ولستدينوغدما.الجديدالعهد

يولس-كانولتدالعتيدةلنئمرناححةكوسهلةإسئخدامهافىئوسع،وائوشين

فىهذامنهجهنجحولما،رسائلشكلفيملاحظلالهدونوعملفكررجل

مئلالمسيحالعميدتلاميذمنآخرونمبشرونهذاسلكهفىساير.،التبثمص

ويصَوب.ويوحنابطرس
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المهمةفىوساهمالمبشرلِنعددوزادال!دظيمنطاقاتسعوعندما

شاهدوهعمافمَراثبتدويناصحابهلَام،المسيحالسيديعاصروالمأشخاض

الئبشير.فىبهاللإسئعانهْالمبشرينلهؤلاءوسلموهاالمسيحالسيدحياهَأت!اء

بنيوحناوهم:التدولِنبَمهمهْللقيأمالصسبحالسيدئلاهيذمنأربعةإختباروئم

ومرف!م!ولوفاالعشارومىْزبدى

كئبهأنه)وقيلميلادية7.عام-فبلأنجيلأولمرقسوضعفقد

وأنجيل!والكلدانمِبما(السرلِأنيةباللغةوضعه)ولَدمئىأنجيلوئاإه(باللاتينية

الأولالفرناواخرفىإنجيلهبوحنادونلْماليونانبة(باللغة)وكنبهلوقا

.الميلادى

الطيبةالبشر!ولْعنىAngelikosاليونانيةمنتشتقكلمةوالأ!لجلِل

انمنئظر.المسبحبمقدم

القدبسينورسانلاناجيل/اربعةإبطىالجدلِديلعهداوالأنجيلويحثوى

ا!مديس"ورؤياالرسلأعمالبجانبويهوذا،ولِوحناوبطرسويعقوببولس

الآتى:النحوعلىوذلكيوحنا.

موعظةفيهورتوفداصجاحاوعشرينئمانيهَويضممسْ:فجبلا-

.المعاملاتفىالمسيحيةدسموربمثابةوهىالجبلعلىالمسهح

.اصحاحا.عشرستةوبضممرسَ:نجيل2-

اصحاحأ.وعائمرلِنأربعةويضيملوقا:نجيل3-

أصحا*توعشرينواحدويضملِوحئا:*نجيل-4

لودا"المحدلسكئبهاوكداصنعاحأ،وعشرلنئملأليةويضمالزسلى:أعمال5-

ئا؟تي!-سن!-"نخوإكتأسيسهااول-منللكنيسةومععمافيهاوثخدث

الرسلعلىالمَدسالروححلولعنتحدثكما.المسيحلصعود
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غهتحدثمااهمومنرسالةعائمراربعةروهى:اولسالقد!سرسالل6-

موسى.لثمريعةالمسيحشريعةاستبدالهومها

...للرسائلمنوغيرها

الرسل:جمهالمنسوللأالكم!با!

الائمرعيةالأحكاممنيتضمنالم-الرسا!وأعمال-الأنجيلانرا!نا

الأولالمسيحىالمجتمعفىظهرتماسرعانلذل!البسير،النذرسوى

ولذلك،المسيحببنلشنوناوفىشظيمأولَضمنثالرسلإلىنسبتكنابات

هىاوالعقدس،الكاببعدالمسيحىللنقةالأولالمصدراع!بارهاامكن

المسيحين.لدىالسنَةبمثابهْ

وجدالجدهد،العهديتضمنهارلنىالمسيحالمميدلَلاميذأعمالفبجانب

وئلقواأننسهمللرسلمعاصرينعاتسواالنينالرممولين()الآباهالتابطنبعض

وايناسوسالرومانىرأقليمنطسبرنابا:خمسةوهم،الدينتعالعِعنهم

يايعاسهماأخرانإتدانبعدفيماإليهمواضيفوطرماسوبوليكارب

j،علىالملَدسيالكتابالصلةالوئيقةالمولناتبعضوضعواديونيمميوس

العملىالطابععليهاوعلبوااليونانيةباللغةدونوها،الرسلاعمالالأخص

الرسانل.شكلوألبسوها

وقبل،صهيونعلبةفىالرسلاجتمعالممميحالسالدصعودفعقب

أعطوهااثموأنينمنمجموبكهَوضعواالجديدباللينللئبشيرتنرقهم

الأثباع.كافةعلىبنشرهاوكلفوهلأقليمنطس

الفقهاصلهىتعدالرسلإلىالمنسوبةالكتببعضهناكانعلى

هى:خمسةكتبفىالبعضحصرهاولْدالمسيحى

وفد"الديداخا"،باليونانيةعليويطلقعم!ر"الاثثىالرسل.فقهكتابا-.

الثانى.ا!مرنفىالكتابهذارضع
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إلىوضعهتاريخويرجع"الدسقليةبإسمالمعروفالرسللعالمكئاب2-

الثالث.القرن

،2اAإلىوضعهئاريخويرجعالمصرىْالكنسى*المرسومكداب3-

منسوبةوهى"الرسلئسنَةبإسمتعرفالكتابلهذااخرىروايةوهناك

لهدبوليطو!.إلى

ويرجعشرعيةعدة!ثلاثلِنعلىيحتوىوهوالكنسيهَ"*القواعدكداب4-

اليونانلِهَ.باللغهَمصرفىوضعوكَدالرابعأوالثاكالقرنإلىتارلِخه

ماعدة27نحوويتضمنللصسود!اللاج!عةإلفمرعية*المَ!اعدكتاب5-

الرابع.اوالثالثالدَرقإلىلَاريخهريرجع،شرعية

مؤلفا!فىبتجممعهاالمس!حيودتعنى-الكئبهذهوضعوبعد-هذا

هى:جامعة

وفد00.4سنةإلىتارلِخهويرجعالرممولية"+رلمراسيمكمَابا-

عددهاوبلغ،!لرسلإلئالمنسؤبةالمئنزعيهَالتواعدمنهالأخلِرالفصلئضص

لمغربىالمسيحىالفد4َاماالسرلِاق،غد85و-الأفباطغد6َقاعد127

الأول!ق.لَاعدةالخسممننسوىمنهالِعثمدفلم

علىالكتابهذاو!طْوىلأقل!منطس*الئامنة*المجموعةكتاب2-

الرسل.إلىالمنعموبهَالكدَاباتمختلف

عصرهافىالمسدحيةهـلِعةل!رررامصالكنبهذهاعنبرتوقد

الفلَهمصادزمنالئانىالمصدرهىاعئبرتاخرىبعبارةاو،الأول

ئشة"أنهأعلىإلد!انظرحيثالمفدسالكناببعدالشرقىالمسدص

.َالأولالمسبحببن
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الثافىابفرلح

2ص-العرف!-

-.دإس-العدلإ:-لن!ننييد!

أنْعدر..ؤا!يهود!هالغسلحيةور!ممو!عهَمصادرمنمحئدزاالعر!يعد

القمميصهَ-وبخاصدالشريعة-المسلمينغيرشرانعفىالعرفمضمون

الكندسة.أنفمكفلاوإسعأ.مطمحونأالعرفمضهويطئججلعناصريئضمن

الصِبةذإتءواحوالهم.إلشخصنيةالدينيةأمورهنمفىائباجمهاعلىبالسلطةسَميتع

ومييملك.-الإتباعواجبةقاِبكدةبمثابةيعدالكنلِسهَهذهعنيصدروما.بالعلَيدة

رجاليجتمعفقدمظإهره.ل!عدداثدواعدلَلكملروضعفىالكنيسةرجال

ا+لباعايلتزموقوانجينئعليمالْطعدهَبعدهيصدرونمقدسمجمعفىالكنيسة

ا:لففْهفَىاجماعبفئابهَاللَى-ْتعدالمجامعقرارا!هىوتلكبإحدرامها

ايضتاؤقنتاذ-،القذ!ىوكتابهاالكنيسةأباءآراءألِضأوهناك،المسيحى

قواعدأنكماإلَياعها،علئالكنانسبعض.حرضتالتىالشرعيهَالمجموعا!

!فئفمادبَالئى؟الأحكامبعض!منهاامبئقمِثوقديلىطبقتقدالرومانىالتانون

لمقواعدرح!فىمستنرأصكرفيهْقواعدلهمئابةواعتبرتالأوقاتمن!قت

التناليدأوالمسدحىبالعوفيسمىماونكونننجمعالمظاهرهذهولالكنممية.

يلمسيحبة.

حرصموأطيهود"فديينرجالينرايناضدال!هوثهة.،لاثمريعةفىأما

ل!زيعههئأنىللنصمطرباغبار.!شرحهوقاموابالئلمودبسمىماتجميععلى

الأعراف%صاور!الئلمويرفى-التورا:اف!ريعةهذ؟-أصولاستلَرثحيث،اليهودية

شمكلالدمو؟لدىا!ينهذبولكنهاالمفبِريجةكضادرمناعئبارهافيشلثفلا

يمكنالتجمعماتِهبهال!هو؟،طوائفببضائبعهاالئىإلئجمعيات.وصؤرة

-.اليهوديهَالشريعةفىأوالئقاليدالأعرافبمثابةاعئبارها
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الترونفىال!هودأحبارمؤلفاتلبعضعرضناأنلناسبقوفدهذا

التىالأعرافبمئابهْايضاتعدوالتىالئفنيناتشكلاتخذتالتىالوسطى

ال!ىالمجموعاتضمنمنالآنونذكرالعصور،هذهفىاليهودبهاإلئزم

موجزوضعتولىالذىشمعونبنحاىمسعودمجموعهْحدبئا،وضعت

الأحوالفىالشرعيةالأحكامكنابأسماهاالربانببنلطانفةالشرعبةل!مواعد"

لجسرانليين".الشخصية

ئئمعاركتابالمعتمدةمؤلفانهممنكانتفلقدللقرانسِن،بالنسبةأما

علماءمنبشباصى"+إلباهولواضعهللفرانببن"الشرعيهَ.الأحكامفىالخضر

عائمر.الخاسالقرنفىاليهود

منصل!ن،اليهوديةالاثمريعةفىللعرفالإشارةبهذهنكتفىذلكوعلى

الآثى:النحوعلىالمسيحيةالشربعةفىاالدول

الكفسية:المجامعترارات

اجحماعاللاهوتعلماءعندبهيرادفإنه،المجمعلفظيطلقعندما

وثمدأمورها.منامرفىللنظرالكنبسةسباسةحقلهمالذبنرلديغيلنالرؤساء

شروطلبحثاورشليمفىاجتمعواحشِماالأولالرسلالأجنماعهذااستن

بهاالخاصةالكنيسةنظملبحثأصل!ئتعمَدالمجامعهذه.المسيحيةلىالدخول

وكدعمَانديهَ،مسالةفىالنطرأيضامنهاالغرضيكونقدولكنوبلانباعها،

الذينرجالمنالإيمانينفيمامنهصدرمنمحاكمةإلىبهاالأمرلهنتهى

.سمنازصكاتمن!نهميقوممالبعضؤ

واالعامةبالمجامعوشممىاولنوع:نوعصنعلىوالمعلمع

بالمجابغيسمئوئانمخلالفة،بلدانمنأسعد4يجتمع-ثيهاحيثالمممكونطْ

أممقفهغ!برناسةمعينإفلبممنالدينرجالمهاويجتمعالمكلاليةاوالخاصة

أ!م.هذافىالكنيسةلمورلبحث
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عنهاصدرثالتىوللالَرارا!المجامعهذهلأهملهلىفيماونعرض

.الك!ابهذاموضوعوئس

فىفسطنطيقإلإمبيراطورمنبدعو!المجحع!اانعلْدثيقيةههمع

ا!موانهن:من.المجمع،بجموغينهذاوضعركدميحدكة،225مشةمايو

والثانيةالا!مان،فلإ!واهمهاالكنيسةبسعاسةخ!اصهْفوانونوننضمنالأولى

كننهاربعهْفىوضعتالملودلسياسةللَظيمأننضمن

فىا!جتمعوقدالئالورالمسكرنجصالمعمعوكلثق!ية:3معمع

وفد.ميلإديه281سنهماروفىالئمرفيهالروملألهيةالامبراطوريهعاصمهْ

ال!.ار،الدينرجلىبينظهرتالتىالبدعبعضفىللنظرالمجمعهذاانعقد

!-ا!فوفيشخصأ،*ك!-+أصندَرعشرينحوالىحرمانالمجمعمعهقررالذ!

--لى--ْ-الكئيسة.بممياسةخاصهْ

مدينة-وانعتد:فى"الئالثالمسكونىالمجمعوهو:الأولافسسمجمع

4يونورفىافسس r iالتسمممألةفىللنصلْالمجمعهذاانعالَدوقد

ضهانهماصرقىالأمحكندريهبطريركنسطورالاسكتدرْكأزاثس2ميحجيوصن

خاصةقوانيغ-ثماليةالمجمعهذااصدركماهصر،صعيدإلىالأخيروننى

.بالزواجخاصةقواعدثلاتةمنهاالكنيعمهبشنون

فىأ!مضفئللعممكولى،المجمح.61لعتدالئالى:هم!عىمجمع

اوطاخيا،الاس!مَفامرفىللنظرالمح!مع!هذأدصو!94،.سةاغمطعى

كاالطليعة!مبدانادىفالاسكندريةطويركينكنا.الأسفهذاتيرنةتموفيه

وانلَممبم،المجمعكراراتعارضالذ!روماياياراهلماخحفأالواحدة

طولئف.ءةإلىبعدهالم!ميخيون

من-خ!م!دونالافىالممعكونىولمححمعهذاانقدخلقط!ونط:مجمع

منالبابامنلربىعودةبعدوذلك451اكنوبر!ى-المحمغرىاسبأأع!/
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الذىالآمردسيدَورس،الأسكند!يهْأسلَفلَالهبماوإخبارهالثانىأفسسمجمع

الأشمابَفِهْمنمجمععتدمرفيان*الإمبراصورْمنوطلبروساباباأغضب

لينعمَمناستذوثلائينسئمانةمنالمجمعفإنعقدالمسيحصيعةأمرفىللنظر

الكهنوثخدمهْمنالاسكندريةبطريركعزلإلىالمجمعوانئهىدسيلَورس،

هذاعنصدر!وقد457.سنةفيهاما!ح!ثغالجراجزيردإلىونفيه

.بهالزواجخاصئالتتاعدتانبينهامنشرعيةلَاعدد28المجمع

الخمسهَالقرونفىانعقدتالتىالعامةالمسكونيةالمجامعهىلَلك

إلايصترفودتلارالأرمنوالسريانا+دباطانويلاحظ.للمسيحيةالأولى

.الأولوافسسوالقسطنطينمِةنيقيةمجامعبقرارات

فهى:العحليةالمجامعأما

التىالمجامعأوانلمنويعد314عامفىوانعقد:نقرةمجمع

قوا!كدعدةعنهوصدرتاسلَناوعاثمرينلَسعةوضمالرسلعهدبعدانعتدت

.بالزواجخاصهْشرعية

والراج!ءميلادية4310325بينماالمدةفىوانعلَدقيب!ماربة:هثمع

المجمعهذاعنصدروف.الشرععلىلخروجهلّواطس"لحرماناجتمعأنه

قانونأ.عشرخمسهْ

ويرجع،فلسطينمدنإخدىفىالمجمع!ذاانعئدسرديئبة:مجمع

بطريركعلىتعلواتد!يوشالأسكنمدرىا!اس.ثهاعانبلىانعقاد،

ضعهـهذاول!دوننوهما.مددنرسأكلِةاْنإوبطريركأت!اسيوسالإسكندريهْ

الإسكغدريهَبطريركىإعادهَولَررواأسقفأوأربعينمانهَحوالىالمجمع

الكهنرث.هسانكفىلَانونأوعشرينواحداوضعواكماوأنطاكية

0340037سننىلعنفيماوغدعنغراس(:)أوعنجراءمجمع

وفد،اللحموأكلالزواجلَحرلِع!هن"اسطانلِوس"بهنادىماانعدَادهسببوكان
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بع!-لداول!فانونأعشرينوأصد)أسقفأعشرخسمةالمجمعهذاضم

.الزواجمسائل

3ا-عانموانعتدنصيهَ:مجمع iوصدرأسقفأعشرفلافةوحضنره

االد6لوناماالكهئوتجعنوغمرونَ،بعةمنهاقانونأوعشرينخميسةغه

حريةعنالزوابخيكونانضرررةعنتحدثفتدوالعشرونالخاس

.إخنيارو

347381،سنتىبينفبماانعفادهتاريخويرجع:اللاذقبةمجع

عاثمرتسعهَالمجمعهذاضمولَد*مانى*ِاب!دعهماإلىانعتادهسببويرجع

.الزواجمسانلبعضهالداوللَانونأعشروستةمانةوضعواأستنأ

مانتانوحضره941عامفىالمجمعهذاانعقد:قرطاجنةمجمع

ونسطورالإسكندريةبطرلِك*الأنباكدرلس*بدنهممناسقفأعئمروسبعة

فانونأوئلائهنمفةاصدرفدالمجمعهذابانفيلوفدالقسطنطين!ة.بطريرك

أصولها.علىلِعثرلم

كماالمجامعهذهلْراراتالشرقيةالمسمحيةالطوانفاعئمدتوقدهذا

هناكانكما343.عامفىالمنعمَدسرديكمجمعقرإراثأيضأاعدمدث

بعضأصدرتوالكلدانكالأربنالاثمرلْيةالطوانفببعضخاصةمجامع

والخامسالرابعالترنينخلالالأخيرةالمجامعانعفدثوقدالشرعيهَالتواعد

المجموسكاقيأنويلاحظ.الأخرىالطوانفسانرعنهؤلاءاننصالهبلأت

عنالصادرةاللَراراتهذهمخلالفثضمنثفدذلكبعذوضعثالئىالشرعية

النهانية.المجموعارْرإلىانتلَلتومنها،المجامعئلك

الثبرعيهَالفواعدبعضابكنهاَصدرتعالميةمجامعذلكبعدانعتدث

196عامفىانعقدالذىالقسطنطينيهَمجمعالمجامعحذهومنالجديدهَ.

مجمعومنها.بالزواجخاصهْلىدواعدسَعووضعالدبطْ،مجمعبإسمولِعرت
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كانذلكبعدانعتدتأخرىمجامعهناكأنكما787،عامفىالئانىنيتية

الكنيسةانفصالعلحهترئبوالذى029عامفىالتسطنشِيهَمجمعأهمها

بالكنسِنةخاصامجمعاهناكأنكماالكاثولمكدِة.الغرب!هَالكنسِ!هَعنالبيزنطلِهَ

مندعوةعلىبناءترني!دىفىعشرالسادسالقرنفىانعتدالكانَولحكية

المذهبعتائدعلىاعتراضا!منالبرتشاتَأئارهفيماللنظررومابابا

قواعد)1(.عدهَالمجمعهذاعنصدرولَدالكاثوليكى.

القداصه:والكقابالكفيسةآبايوآراءالمراسي!

بعضالمطارنهْبعضعنللمسيحيةالأولىالعصورفىصدرلتد

الطاننة،شنونمنشانفى،الكهنةإلىموحهةاوامرهىؤالمراسيمالمواسعِ

الالثزامالاتباععلىوكانالأوامرهذهإصدارسلطةللمطارن!ةكانوللَد

مصادرمنمصدراغدشرعيهَ،للَاعدةمنهامرسوملَعرضفإذابأحكامها،

.!الشريعة

الإسكندريةمطارنهْعنصدرثالتىلالك،المراسيمهذهأهمومن

38143،سنتىبين)ماتيموطيوسالمطرانوخاصة A)علىاشتملتوالئى

شرعية.فاعدة56

بماالمسيحىالفقهئكوين*فىوالرطانالكنيسةآباءبعضنساهمكما

انهاعلىإلبهانظرالشرعبأ!النىالقواعدبعضعلىاشتملثكتبمنألفو.

الالبأع.واجبةلْواعد

الاثرعة:المجموعات

دونثشرعيةمجموعاثوضععلىالكنيسةرجالبعضحرص

هذهاشتملتولْدالسابتهْ،المصادرجملةمناستتيثالتىالاثمرعيهَالأحكام

مسانلفىالكنسىالشرعأحكاممنالعديدعلىالمجموعاث

للإنحلال.العَابلحةوسحمالوحدةالأساس!هَخواصهوأنمتدسسرالبزوابمأنمنها1()
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الشخصههَ.الأحوال

شرجمةقبطيةسهذ/امجموعةأبىمجموعةتعدالقيطى؟اللقهثلى

مجموصحهْمناريوم!وضمعكماعاثمر.الحادىل!درنوضعهاتاريخويرجع

قرارتضمتهكاريوسبمجموعة"ئعرت-ايضأاثدرنْهدْافى-اخرى

وقرار!الرسلكناباتضمتكمانواريخهاحسبمرنبةا!دديمةالمجامع

دولوخريشطاالبطريركوضعكما.باسيليوساثدد!سصونتولأ!قههْمحمع

وكدكافية31-قواعدهاEstبلخشرعهةقىاعدمجموعةدالعرطة3باللغة

عمافلىكيزلسلملبطريرك!مدركماتقريب!أ.04801عامْفىوضعت

فىالمنعفداثاهرةمجمع!ررهاالنىالشرعةلملاهواعد.مجموعة8601

.العامهذا

لأحَىئاريخفىوضعتالمسيخيةالمجموعداهمانغير

منذبداتكداثمبطىالد"ءنى3التجمح2حركةان،-فالملاحظالأولىللمجموعاث

.للاحكامشرعيةببجموعةاوكظهرتاثدرنهذاففىعاثمر،الثانىالقرنبدايهْ

ن!هجموعاتبثلرنمذافى-ايضأوهنادالأخميمى.البهفلىجوضعمبن

بإصموتعرتللدمياطىميخافيلهـضعمنمجموعةضاكأنكما.تريك

كماالمومنين+سانرعنالأرثونكسا!باطسهالهتميزالتىالعاداتئجموعة

ا!هثيصكتاباثعننتبرلوفيهاالائمرعةاثهواء*مجموعةوهكتابأأيضأالف

.باسليوس

كيرلص.الأسقفالإسكندرية!طريركيةتولىغمرالثالثالقرقوفى

وجهثدانهمحر.إسمهحملترلتىألائمزعيةااللواءمجموعةفوضع،لقلقبن

كاملةمجموعهْوضغجمئدلعسالبنالفضانلأبىالصفئويسمىالكانةاحد

احيانأويدمممىالصفدؤى"*المجموعكئ!الشيخفألفالقبطىهالصفحىللفته

الممميحىللفته"الرسميةش!به-المجموعةالكتابهذاويعد"التوائ!نْ".بكلَاب

الئىالمصادرمخلالفمنمادلْهبجمعمؤلفقاموقد.اليومحنىا!دبطى
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بد*يهالمدَدسالكثابعنماخوذةبهللواردةفالنصوصاننا.لهاعرضنا

اثمانونىْفواعل!اما،الكنسيةوالمراسمالمجامعوقراراثالرسلوكتابات

يناستفادكماالأبركسيس،كتابومنالروملألىالسورىالكتابمنفمستقاه

كتابوإلىلمضافعىالنلَهوبخدمةالاسلاصيلفمَهإلىالرجوعمنالعسال

الائمافحى.الئميرازىمؤلناتمنرغير.المهذب

إلىالمسيحيةالطوانفمخلالفائجهت!:الجدلهثالعصرفىأما

ضىثقيناتئمكلفىالثمخصهةبالأحوالالخاصةالاثمرعيةفراعدهاتالنبن

مبسرةبطريلَة.سهلةفىاء،.الشريعةتطلطقاثمضاءبمهمةاثمانمينعلىيسهل

المجامععتمدهو.فىيلمهمة!هذ.للتهام-عال!ها-الطوانفوسيلةكانتو!مد

علىوذللدالتمنبن،بعمليةذلكبعدنعَومنمونندارصنبحتالئىالمحلية

-الآتى:التفصثل

الأرئونكس:اكَهطلطدِفةكالنسهة-ا

المجموعهىالأرئوذكسالأفباططاننهْمحلىابمظبتةااللوأءكانت,

آلسنةهذ.ففى.875Iمشةحتىقلقاين9كومن!لعس!لا!الصفوى

اثموانيناحكامييانعلىالانجابةالطوإنتكللمنالحتانية-وزار!طلبت

البطزكفاصدرالائبخصية.بالأحوالالخأصةالشرعةطمسانلفىالمسيحية

بئحريروبالبطريكخانةاللإهوثكليةعميدصضفيلوتلؤساقديسلإلىأمر.

وعرضهافدونهاالكنبسة.لتوانينكالمطابلَةالمسانللهذ.لكزبمالتىالنصول

Iعامفىطبعهاوتم&زادرلذىالبطركعلى A I Iلدىمعشدةوصارت

ا!هانونيةبالخلاصةولَعرف3891سنةحتىالملهةمجالسهمتطبتهاالأفباط

الطىالمجلسأعضاهمنلعنةتألنتالممنةهذ.وفىالائمخصية.الأحولىفى

كلعص!؟-3891سنهْ.يمجموعهْسميثالئى-للأهوإسكدبوضعقِاهتالعام

لأ62رقميللَانوناحكامبمتتضىبلغاؤهائمحتىالمليةالمجابم!به!تسترشد

.5591لسنة
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المدنيَ،للمحاكمالقضانىالاختصاصوانتقلالالغاءهذاويمناسبة

ألحرهالشخصدةالأحوالقلأدونمشروع-5591عامفى-الكنيسةوضعت

لكىالعدلوزارةإلىلملمشروعوقدم،العاملمملىوالمجلصالمتدسالمجمع

-؟.اليومحئىالتلألونهذا!مرلمدلكن.وللونوليصدر

الأقباططانفةلْخصيلتىا!اواعدمنمجموعتانالآنفلدينا

iعلموضحتالأولىالأرئوذكس. .rAالملية-طمجالسوطبمْتها-ا

إل!ا؟بالرجبرعالبحاكملبهفر3سوففبأيهما،إ559عاموالأخرى

d:ولمجموعةانلهلاحظ I IT-ثرارالممَلممنالمجمععلىنعرضLAI

المجمععتدنظامانكفأالمبدء.عنالمملارة)قراراتثوةعنهاْينفىمما

هذافىتغعلمطريقةوهى7لههْراربهاتصذرالتىالطريقةثينالمتدس

الحقتمنحهلمالأرثود*كسْللاقباطالطىالمجلسترتيبلالحةأنكماالمدَام.

../مخنصة.غبرسلطةعنصادرة3891مجموعةلمكونولذلكاللشريع،لى

إليهاهينظرالتيهئالمجموعةهذهانالبعضراىفقدذلكوبرعم

وللمجموعثفلقبنكيرلسمجمعقررهاالسّللاهواعدهوافقةكلألتلألها

قوةاكشمبتكلواعدهاانكماكببر.حدإلىا!مانونية!للخلاصةالصفوى

بمعرفةتطببتهاواضطرادعليهاالأرئوذكسا!باطاستلَرأرجراءمنعرفية

كاالملية.المجالص

الصادرةاالدراراتصنةعنقاانتنثأنهاكلاحظا559مجموعةلى

نلئاويرجععلبهأ.الملَدسالمجمعمصا!دقهمنبهكللمارعمالمجامععن

شروعفيهانوقشالتىصالجلساتمحاضربمراجعهْانه!لهما:سمببينهإلى

منلمحصدهمانتنيدالملىالمجلم!ورجالالمطارنةبمعرفةالمجموعةهذه

بإلغاء!الَومبهقانرنلصدورللحكومةبهالتتدمكاقالماثمروعهذاإلْرإر

القواعدتعديلمجردإلىقصدهمينصرفاندونعليةالسابقةاالمواعد

قلألونيةعدمهووالئانىشأقانونالمشروعبهذايصدرلمولوحئىالسَابالَة
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انعتادبهيصحالذىالعددعنالمطارنةعددثللةالمعَلسالمجمعالعتاد

12/8/0291فىعليهتصدقالذىانصَاد.نظامثلانولقطبمَأالمتلسالمجمع

سكنالصادرةا!لراراتقوةطمئمروبمهذالمئل!كونان!مكنفلانلدوعلى

اكثع!ليلهيلَ!صىسحليايطمغلمالمنمروعهذا!كماالمقسة.المجامع

برفية.قوة

2791لسنة91رفىاثلثونبمتتضىأنه5)1(البعضفيرىذل!ومع

الوحيدهَاللانةهوالأرئودنكصلمباطالعامالملىالمجلسانتتررفد

لمحنصديقالحكومةإلىرفعهالهعبالىَيللوانحيوضعسواهادونالمختصة

مشروعلرض!عكلألونى"اختصصالمقدسللمجلسيعدفلعوإذنعليهإ،

لنكاملإنعلَاد.قانونيةمسالةتغلروكالنالىالطانفة،لهذ؟الشخصيةالأحوال

مممألةأيضاالفبمهَعنوتدجردالفيمهَ.عنمجردةمسألةقفونيته!ماوالعدد

كذلك،انجهاحديقلفلمالمطارنةتائ!ريحاثمنتائمريعأليسالمئمروعهذاأن

تكونعلههوبناءالملى،المجلسعنصدرقدولماثمروعهذاانكيلماكلبل

ا!بلططانفةأحكابمشرحفى-عليهايعولالئىالمصادرمنالبجموعةهذة

".َالأرثوذكس
فوةالمجموعئينلأىومنليعمتانه*الممملممن"انهآخروقويرى

ملزمة،قوةكلمنتجردضا.يعنىلاهذافا!ن،الدولةعنالصالرالدع!ريع

صالحةحديثةصورةفىلطانقةا!ناهإتجاهعنثعيرمنهماكلاانذلك

العمابقة2!بواعدالفا.ورثهالامنيتصدلموأنهاثعضماثهة،!جهكأهامللئطلطق

اثضندَ+منكانولكن.الفقهوكتبثدديمةالمجموعاثبهاجا!التى

فىيفصلمنئعترضالئىلضعؤباتعلىوالتغلبالتيمئيرإعدأدهما

اللافيممنَفكانعليها،الملوفوفوصعوبة"الفواعدلنانمفَنظرامنازعلالهم،

،الخروجعدممراعاةمعالبها،الرجوعيسهل!سيطةموادفىَصباغتها

354.ص-السالقطمرثع-صلامةا!م!-)اْ(
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الطانفهْ.ألهناءِياىالثابثالفقهعن،حكامةبصنهَ

حد).دفىخاصة،أحكاممن!هماجإءبماالئتيد!لْعينفإنهوللا:ا

الصاقية.للمجم!عاثول!ظيماإمتداداباعتيارهابانماضيالأحكامهذهصلبما

للتىويين.ألبَواعدالمحبوصكلالانهلالاقبهجاع!ما!إخ!لافأهناكاقحتا

نفسبهما.الميمومخالنيينإختلامأضاكأنكماالمَديمهَ.المجموعاتأوبى؟تها

الحدودفىالأفل،علىتطبيقهما،بإمكانالئسلمينبغىانهفإننا.نرىذلكومع

)1(...*..القديمةالمجموعالتمعفيهايننتانالتى

فيلاحظ:كهالمجسهلاهونفعاهالتضاءممملهكهأما

أرهااعقأصاسعلى3891بمجموعةالاغدادراىائجاهاهناكان

منجزءأئلصبحالأرثوذكلصاجماطمجالس!ضاءعلطجرىمئواتراعرفا

الطاننهَ.هذهشريعة

هذاسلمْبثياملوأنهأساسعلىالتضاءهذهصس!البعضوينئتد

اقبلتشرلِع،"بؤجدلمإذاإليهيرجعإحئياظهأمصدرأيعتبرلافإن،العرف

االمانونمصادرمنخاصأمصمدرأللاسخصيةلأ-لأحوالمجالفىيعدالعرف

مصدراليسالشخصيةالأحوالمجالفىفالعرف.عامةبصنةالكنسى

المادةأحك!نامتسرى.بشأنهاالتىالعينيةللأحوالبالنسبةالشانهوكماإحتياطيأ

فىالواردةالقواعدبأتالتولفإنولذلك)2(.المدنىال!تنينمنايإولى

قأمعاالعرتهوالتاعدهَمصدربأقئعمليمفيهسفألَعد)8؟9مجموعة

المكونةالأخر!المصادراحديكونقدالواقعفىالحالةهذهفئالمصدر

الكنسى.التانونلتواعد

قلنافالَدالتضناء،فىا+نجاههذالغسلكالنتدفيانسلملأانناوالواي

.153-151ص-السابقالمرثعجَ!ش!()1

.3هامش152ص-العمابقالمرثع-جفرئومق)2(
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المصادربئرتيبيلتهيدلهئطبيقهصددصاوهو،ونال!ْيطبؤاا!داضىأن

مسانلئ!نانفىرلئرئيبهذاخصوصية'slatءمعدذتأأاللَلوتقىالواردة

ويشملالصددهذافىئالئامصدرايعد!فأاأترألِف9الدثنخصابة.الأحوال

اباءوأراءالمجامعقراراثبينهأوهـت،توالأء،ليالؤاشزناكماالعرت

منهومفىتدخلهذهفكل،الشرعيةعاتوالمجهالتداصو-الكقابالكنيحمة

ت.الكنيوأعرافثثال!د

الثنازخف!!اعدبتوالأستعانةإلىاللَضاءفىآخراهائبويذهب

بقهَال!ص-ْالفجموعهَأنغثكد5599مجموعةيأقوالمَولانيرْالصبينالزملألى

علبها.

الماد.منهومأنعلىقضاؤهااس!ترفللَدريةالمصألنقضمحكمةاما

صدوروجوبمنبهقضثفيما5591اسمنة462رقمالقانونمنالسادسة

نأ،لشريعدهمطيتاالمسلمينلغيرشخصية11الأحوال،عادمنازفىالأحكام

وإنماوحدهاالسماويةجاء-ب!الكتبماعلىمدلولهتجنص!رلأهناالشريعةلنظ

شريعةلهاعتباره!غانه!لالملىالمَضاءج!،تئطبتهكاطصاماإلىينصرت

2(.الطانفةآثلكلشريعةاسخعلنةإالمصالرمر(،وصسلتالَاةا(،نآفذط

المطعونال!مكالت+مئىبأنه"النتض!-حكمةقضتتلكعلىوبناء

ء7الدادةفصبرلىالننورواسمخ!بململنرفةبال!تطليؤ(لانهقهفىاس!مدثدفط

الأردشذكسنلئىللاقب!الش!ميةادبالأحوالتوا"ألخاصةمجموعهْمن

بعد!8/3/38،من-بهةو-يممل3891لم9/5خى،العام،للململلمجلص-اكها

محلءلافإنهنط!قهاعلىللمليةالمجالسد!واضطرهامصاد)منئجميعها

خلتقدوأنها،التطبيقللو)جيةهى91كاهسذةسجموعهْاحكابمبانللمحدى،

رتم4طعن.3/12/.9،91ق،نقضىه2لسنة7رنمطعنا03/11/089نقض()1

.ق48لسنة

لَى.42س2رئمطعناة6/7316نتض)2(
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إلىالاسدلادفىيلزملأانذلك،السببلهذاالئطل!يجيزخاصنصمن

الأخرىالمصادرمنغيرهادونالمجموعةهذهنصوصحوتظالتىالأحكم

منتشريعمنهابأىبصدرلممبذا،المذكورةالطأنن!ةلدىإليها2ير!التي

فى-والعبرةالسابقهالسَظيمالغىرلححىَالشظمبان!وليجوزلهحهثاللولة

مناستعَاء!ضانهافىالملية!ححمعحهئسيركثتمايلخصوصمذا

2(.الطانفابهمئلكلائمريعةالمختلفهَالمصمادر

كان!المىالمجتوعةهى3891مجقوعهفيا!دضاءةهذاعلىوكاء

والتى-الأزثوذكسالألباطلد!ْنا!ةئ!ويعيماباعئبارهاالمليةْالغجيىتطبتها

فلاذلكوعلىالمجالسَهذهفضاءثىعليهمستدَراعرفااعتبارلأهايمكن

لهأ!توافولمحيث55IAمجموعةإلىاحكالمهـافىتسدلدانللمحفاكم!جوز

الملية.المجالسلدىتطمقلع!-ي!!وفوصف

،5591مجموعةا-ثون"39مجموعةمعططبقاللَضا،كانإذاولكمن

الأحكامسو!8؟91بجموسكةاحكاممنلهطبىلاانهيلاحظانلهجبفإنه

بأنهفضىففدبالاحراث.ننعلقالنىنللدثووموضوعةللَراعدالمنصمنة

5المادةكانت"إذا Yللاتثاطالشخصبئالأحوالقواعدمجمبىعةمن

،النزاعطرفىعبىبداءةالصلحعرضيوجبمماخلواجماع!الأرئوذكس

المادتينفىإلطالمشارالصلحوسكرضالزوجقبينالتوف!قمحاولةوكانت

الأرثوذكسب!باطالخاصة!مخصيةالأحو!قواعدمجموعةمن95006

سْيمدَتضيالملى3َالمجألسإلغاء!لهأ!لأخذمجلىلأ81،)9نجىالصلارة

الطلاقإلجراهأتيائبْفىووثئاالغاثدمنلأن5591لمسنا462رفمالتلألون

الممملْطاتْإلىومردهمابالن!بابه،المئ!الموضموعكيةاثصأمدمنئضبرانولا

وينصتحلهلولاحئىللروج!الروحىالأفيق!يبائولللكنيسه!صمنوحهْ

لأنثضالمعنىذيثقىوفطرقه93س18ْر.لمطعنالآ01/5/62نتض)ا!

باله.الاشرةالسابق6/3/7391ونتض538ص25خمرطعن؟/12/7191
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ا)1(.التضاءاأماملتطبيقهمامحللاوأمرهما

الموادأحكامإلىاسدلهدتإذارلمحاكمعلىحرجاهناكوليس

المرادلنصرصومطابتةملَابلةكانتإذا5591مجموعةفىالموجودة

21)مجموعةفىالواردة 9 r-.)A

لغيرلشخصيةالأحولىمنازعةفىللضملاللَاضىيجدلمفإذا

عليهفلسِ!3891،مجموعةفىالنزاعهذالحمممنصأا!باطمنالمسملين

معمسلَاوكان5591مجموعةفىالنزاعلهذاخلاوجدإذاحرجمن

لهامطيقايعد.إنماالمجموعةلهذ.نط!قه-فى119فاط،.فهرشريعبمامصادر

الاثمريعهْ.لهذهتقنينا-النهايهْفى-باع!بارها

الأرثونكص:4لروملطانفةكالنسهة-2

والطلاقالزواجلانحةالطانفةلهذهبالنممبة-مصرفى-صدر

نعرضتوفد.!مادةثلاقينكأ5اللاسحهَهذهؤننكون.15/3/3791فىوالباننة

النعديلاتبعضإدخاللْموقد!وآثاره.الطلاقلأسبابثموموانعهللزواج

المجالسلدىبهاسولثلاندثةهذهك!لألتوفا.059فى.فبزايرعليها

إلغانهل!كبلالملية

الإرثودْكس:ايارمئنلطانئةكالئمممة3-

الاثمخصميةيأحوالمخاصثقنينالأرئوذكسالأرمنلطاننة!ضعللَد

الممطضية-.لطاشْه-الأحوالكالْونويمميِمىمطبوععْزوهؤ54911س!هلْى

المعالمحىإلغاه!بلْلههاسولأاحكامهركانتبالقاهر:الأرثوذكسالأرمن

والطلاقوإثراءاته.وإنححلهوفسخهلههلالهئصلوماالزراجلتظموهيالملية

والمضانة2-إلأبويةوالنقاث-.والمبلطةوالئبنيالنممبوإئباثوآئاره

.ق4هس16رتمطعن23/3/7791نتض()'

.ق43س01رتمطعن791المه5t/قضىفىلنل!تطبياصفظو)2(
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الأرفونكمىا!مرفىلطمفة!النممهة،-

الشخصيةبالأحوالالمتع!عةطسانلثو!ثىيؤضاالواب!د-جمع

ولهَث،9291طبحها-ب!صوتممو&اورتبهاطعبر!لأينالهدىكث!من

هسالة.الممالسإلغاءالطاثفةرهلللاىبطهتةطمعموعةهذ.كلت

Wلدكدwj:4"ك!عممهة

والأرمنالرومو2ا!بلطمصرفىثكاتويكيةالطؤائفثائممل

ا!رانفهذ.وتجمعلمكلالولهك.والحلهنوال!دانوالموازنةوالسريان

رومافىالأ!مللحبرالعلبابالرباسةالأغراتوحدةالمخلالفةالكائوليكية

الأحوالنظامالاطلاقْووحدةعلىالعمَاندجمىفىالدينىالأغتادووحدة

.وطلاقزواجمنالشخصية

والثالثالئانىاالمرنينفىنشطتاثصالتجمبمأنءحركةويلاحظ

صدرثولاا!مرأراتلاصدارالمجامعانعتدتفلا6ذلكبغدتوقئتقدعشر

وا!لاق.الزوأجموضوعفىشانذاتمراسيم

الأخييرةالعهودفىاتجهتقدالكلالوليكثةالئمرقيهَالطوانفانعلى

العديد.وضعتأالتى،المجامعبعضالطوانفهذ.فعقدتتتنينلالها،تحديلإلى

الشخصية.الأحوالبمسانلالخاصةوا!دواعدالأحكاممن

كلجمعضرورةرومافىللرسولي-الكرصراى9291سنةوفى

كافةبهالتعملالأبكان!تدروتوحهدهاولحدةمجموعةفىمالاحكاهذ.

والديناثمانونرجالكبارمنلجنةلذلكفالفاستث!اء.بغيرالئمرتيةالطوانف

اللجنة.لالكفىلِملالهامنطاففةكلوندبت،Ljjفى

عشر-الثانى)M)c-الأعظمالحبروأصدرمحكملهامناللجنهَانتهث

للطوانفالزواجسرنظاممتضمنة9491فبراير22فىرسوليةإراذة

.9491عاممايو2مناعتبارأالنظامبهذايعملانعلىالكلألويكيهَ،الثنرقطْ
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وتبحثCanousقانونيةمادةا331فىالرسوليةالأرادةهذهوتقع

معالشرفىلمسديحىالنتهمصاثرإلىذلكفىمعمطدة،الزواج9سرفىكلها

.1791سنةفىذلكفبلصدبىقدكانيلذىللغربىالكنسىبالتشريعئأئرها

ارادةسكشرالثانىبيوسالأ!مالحبر"أضدرأ59لهنأير-ص-.6وفى

576فى!ك!النيرقية+للكنيسةالمحاكماتكانونشانفىأخرىرسولية

ملحة"اصبح!الحاجةأنالايضماحيهْمذكرتهفىوجاءCanousقانونيةمادة

عامالصادرةالإرادةفىالزواجلْوانقسنتأنبعدالارادةهذهملكطلصدور

.ا*.949

رؤساءدمشقفىاجنمعالصمالطَتينالبابويتينالاراثتيناساسوعلى

المارونية،الطانفة،الملكيةالكائولبكيةالرومطانفةاذنبة:الكائولبكبةالطوانف

اللائبنية،الطانفةالكائولبكىَ،الأرمنهةالطانفةالكائوليكية،السريانيةالطانفة

الصلطاتثلصديقاعدوهامائمتركةأحكامأووضعواالكلد،لية،الطانفة

فىوتلَعالكائوليكيهَ*للطوانفالشخصهةالأحواليقالونواممموهاالمختصة

692.SOILإلثمخصيةْ.الأحوالمسانلكافةفىتبحث

+دانونالئانىبولسيوحنا!بابامْداسةأصدرا1/59iا/A5وفى

لاوهو"هص!حسأ"باخئصاراإلبويرمزالعديد،الكائوليكية+الشرفيةالكنائس

وفضتالكائوليكية.الكنبسةتاريخفىالنوعهذاهنكاملةمجموعهْأول

منأ!لوبراولمناعئبارابهذاْثدانونالعمليبدأانْبكلىالزسوللةْالأرادةْ

ءأ1/199ا/".فىأييليهانذئالعام

!أمامبهالعملطالواجبهوا9i./عامَاَلصاديى4الأخيراالملألونويعد"

معهذاالفائوليك،طوانفلجملةبالنسبةمصرفىالشخصيةالأحوالكضاء

إجرانيهْوأخرىموضوعيةفواعدعلىأشَ!مل.الجديذالفمانوقأدقْملاحطة

سوىتالمصمريأالمحاكمامام-الجديدأفماثونمنيطبق)مرافعاثأْولا

!:".أثيهالانجزادونالموضنوعكية!ا!مواعد

-801-

http://www.al-maktabeh.com



الامعيلية(الهرونسندئية6هفللطويالنممهة

الطوانفاحدثمنتعدالبروتستانتطائنهْانقبلمناثمرنا

عالامربمقتضىمصرفىبهمالأعترافتمو!الئاريخ.فىنشأةللمم!يحية

لiفىعالأمرصلرئمالطاننة.يهذ.اعنرف4/7/1838فىصالر

الأرئوذكص،اكبططائفةاسوة!لطلأللةملىهعلصبتشكيل2091-مارس

البروتشانئيةوالفرقْاسلأهلبضمالطاننةتوحيدلَمالأمرهذاوبممَتضى

الأمربكيةوالرس!الة!منحدةالممئممِخيةالكنيسهَ)وهى!حيننذموجودةكانتالتى

كنبم!ةمثلالفركأبلَيهَلاصقثاريخفىلهاضمتكماالهولندلأَ(،والرسالة

وقد.المَدأميةنهضسةوكنبسةالرسولية.وإ!نيممةاللهوكنيسةالبلاموثوناياخوة

!لمعترفالكنانسمنعلطمصدقالئمخصيةللأحوالموحدقانوناسكئمادتم

ولحدالالححليةللطوائفيالأخودالشخصهةفى!نمناللَانونهذاويعدبها.

الملطَ.المجالسإلغاءحنىمطبقأاثمانونهذاوظل،المصريةالحكومهْاهرنه

ليلية:الإسر6لفللطو!عمعمهة

التو!51هىالاسرانيليةالطوانفشريعةمصالركإلىقبلمناشرنا

للربانينبالنسبةيطبقكانالطوانفلهذ.الملىالتضاءوانواللالمود،

السولكانللترانعنوبالنسبة،شمعونينحاىوضعهاالتىالمجموعة

بشياصى.المحاهولواضعهالخضرشعاركتابعلط

الفالثالفكلم

الاسلاميةالمثصريعة

تحددالمصرىالمدنىالتانونمنالأولىالمادةينإلىأشرناانسبق

يلىإحمَباطيأمصدراالاسلاميةالاث!ريعةمنونجعلالمصرىاالدانونمصادر

لْعدالمسلمهن،لغيرالائمخصيةالأحوالمجالفىانهأيضأوقلنا،العرف

الرجوعاس!فادبعدإلأإليهيلجالأايضأ،إحتياطيأمصدرأالاسلاهيةالائمريعه
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والعرت.واللىابتشريعوهىالسابقةالمصادرإلى

فىلمواردةأثدانونمصادروترتيبتحديدانالبعضفيرىذلكومع

درالمصاتحديعلىنجحسبيقتصرإنماالمدنىالفلألونمنالأولىالمادة

علىوذل!الئمخصمية.الأحوالمعمانلثونالعينيةاياحواللمسانلبالنسبة

دونالطنيةالأحوالل!ظمإلأيتعرضلمللمصر!ا!دنىالتانوناناساس

الشخصية.الأحوال

الأحوال1مج!فىانهإلىالبعضيذهبلتهدمماعلىونرتيهأ

يوجدلمفإذاعامأ،أصلطمصدراباغبار.احسريعيلىللأيرجرالفمخصية

الدينقواعد!ماضىطبقالاثم!غصية،الأحوالمعمانلىمنلمسالةئشريعىنص

بعد4لرجوعودونالنطاقهذافىخدمأ!مليأمصدرأباعتهارهاعامهْبصنة

المدنى.اثثونمنالأولىهمكةفىالأحتياطية..الوودةالمصالرإلىنلك

طى:ماملاحطة!ئهغىانه"والوالع

مصادرعنيلَكلمالذىالمدنىا!لانونمنالأولىالمادةنصانأولأ:

مصادربيانيهضدفدانهإلأ،المدنىالتقنينوودلالىففهولواالملألون

عام.بوجهال!مرىالتائون

فروعفىعامةبصنةاالمانونيهْا!دؤاعدمصادريحددإنماالنصفهذا

فىالعامهْالثمريعةهوالفدنىاالمانونانوباعتبارالمخلالنة،الخاصا!مانون

تفونالمصادرهذ.فإنوبذلك.-r4Lكان-نويأاالخاصةاثدانونهةالعمات

إختلافمعالائمخص!ةالأحوالعدفاتفىاثدانونيةل!لواعدمصادرابذاتها

أشرناكماالعشِيةاوالماليةبالعحثاتالخاصةللكعنمعينولَرتيببسيط

العرفغلىالمائ!رلع(يلىأصل!أمضدرأ)فىغباره!دلنيلكدمصوحيث،ثبل،مق

فحسب.
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-أعبِهالَشريعفىنصالِجدلمإذاالتاضىعلىبأنالتوتإنئلأليا:

المصثث!إلىذلكبعدالرجوعودونعامهَبحمنهَالدلِنلْواعدإلىلِلجا

5َبالضرو!لعنىإنجص،كأآلهاالداثونمنالأولىةإإاكذ!الواردهَالاحئياطمه

الصَوالمسانلالمنازعا!لكافهْحلاالدينقواعدفىدائمأسيجذا!الاضىأن

إلىأوالعرفإلىللإلتجاءفرصةالتاضىهذايجدفلنوبالثالى،عليةلَعرض

مضادراباع!بارهاالعدالةوهواعدالطببعىاثمانونومبادئلأسلاميه3الممريعه

بهقصدإنمادالمصادرلئلكالمشرعفئحدلِدبه،نسلملاماو!اإحئياطية.

كما-المشكلةوهذهالتضاء،صالتاضىام!اعماث!كلةثئاراندونالحيلولة

مسانلخصوصفىتئارلن-نناقشهالذىالرأىأنصاراقوالمنيبدو

لهذهو،لمتصورةالممكنةالحلوللكافهَالدينقواعدلشمولالشخصيةالأحوال

ضككصئب!إذاالحلىماولذلك،وإئباتدليلإلىتحتاجبديهيةوهذ.المسيانل،

كواعدفىحكمأالهايصلم!صالة!أحرالعاثمخصيلأالقاضىأماموثارت،ذلك

لبهكإلىالالتجاءمنسكندئذمناصلاقهالواثعالمَضاءأعن!مئتع؟الدين

الإسلابة.الشرلِعةومنهاالإح!ياطبةالمصادر

رجوعهاسئتنادبعدالإسلابيةالائريعةإلىالقِاضىرجوعافيئالثأ:

العامةالمبادئلىاٍرجوعهيعنىإنمادرسناها،التىالأخرىالمصادرإلى

الثىافالمبادئالمصرىللتانونالعامةالمبادئمنوباعئبارهاالغراءللشريعة

دينباعتبارهالإسلامخاصةو!بصنة-للشيةالرسالأ!مناستخلاصهالِمكن

لللَانونالعامةالمبادئمنايضألْع!بر-السكانمنالعدديهْالأغلبية

السائدللوجودالفلسفىالتصورمنيتجزالأجزءالدبنطْفالرسالاث.المصرى

مصر*)1(.فى

361.ص82فنرة-لللَانونالعامهَالنظريةفىشاىسمبر)1(
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إلىالرجوعانمنالبعضإليهذلحبماصخِحفغدرذلكعلىوبناء

معها.المسلمينغيرشرانعأحكامتعارضأماملِندعالإسلاميهَالشرلِعة

الشرانعفىالحلتخلفغدإلايكونلاالإسلاميةالشرلِعةإلىفالرجوع

محللأالتعارضهذاانكما،التعارضهذامم!يرجدفلاوبالمَالى،الأخرى

المبادئإلىرجوعابعدإشماالرجوعهذاانفهمناماإذاوجودهلتصور

الفرعيهَوالأحكامالقواعددونالغراءالاثمريعهَفىالكلدِهَالتواعدأكأال!مهْ

الانحمدلية.

المسلملِنلغيرالشخصيةالأحوالمسانلفىالقاضىرجوعإْ،رايعا:

هذاان،اللهبإذنفشرى،سمئغربغيرأمرلهولاسلاميةIالشريعهَإلى

يقوموحيثويلطلننة،الملةفىالخصومإختلاتحالةفىوجوبيألِعدالرحوع

لتعارضالتىالاسلامبةللثموبعةأحكامه!بتط!مقالحالةهذ.مل!فىالقاضى

السهبولعلافمريع!ة.هذ.احكاماساَبعاديئمحيثالطاثفية.الشرلعةأحكامهج

لحكمالعامهَالشريعةهئالأسلاميةللشرلِعةاعتبارفىهوالاستبعادثتافى

مسلمين،وغمِرمسلمينجميعأللمصرلينالشخصيةالأحوالمسانل!فهَ

يتحدوحيثاستشانياولايهْإلاالاسلاميةغيرللشرانعتكونلأوحثْ

7).والملةوالطاثنهالدلِانةفىالخح!وم

الرابع.الون

العداللأوتواعدالطبيىالقانونمبادكلأ

الطالة:وقواعلالطبيعىالتانونبمبادنالمت!مود

باعحبرالمدنىالقانونمنالأولىالصدهَمنالثنيةالنترةتتخمى

فىالتاضىإلطيلحأإحتيماطهامصدراالعدالةوقراعدالطبيعىالذنونمبادف
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الشريعةمبادئفىلهجدلماروعرفأأوتائمريعيأنصنأيجدلما%الأمرنه!ة

--علط.المعروضللئزاعحلاالاصملاميه"

المصادرمنالصالةوقو)سكدالطبيعىاثهط.لونمبادىتعذفهل

.8الثمخصيةالأحوفىممماللفىالأحتاطية

بالطوانفاثلانوتية!الخاصةابمجموعاتبعضواضعىأنVاونلاحظ

كافةعلىتشتمللأقدالمجموعاتهذ؟باناممتئمعرواقدالأشلاميةغير

الأمر،الشخصيةالأحوالمسإ"ولشأدطفى-المتضورةالماثمكلاتلكلطالحلول

هذاسدكيفيةلَبيننصؤضأالمجموعاثهذهيضمنوااقإلىدعاهمالذى

فىالعامةا!مو،عدإلىالأحيانفى-بعضلأخالؤا.حدوثهلْصورعندالنقص

أخرىدأحيانوفى-الكنعمى.والشرعالعمَيدةمعيتعارضلابماالمشاثدانون

ذلكعلىويناءوعدالتها.وجدانهامنالمحكمبإشمديدإلمحلامعلى،مماروا

عيرمجموعاتتخلفإمكانىْوهوقملمنابيهلف!رناماص!مقينيمن

ا!ماضىيبحثانيقتضيالذىالأمرمطن،لنزاعحلوجودصالممنلمى

.الأخرى!مصللارفي!نزاعحلص

أثمانونمبادئ،المصرىالمشرعلدرليبوطبلا!ضصلارهذهومن

العدالة.وكواعد!طييعى

فواعدجانبإلىا!مانمهْاثمواعدلككبانهاالعدالةقواسصتعريف!يمكن

انعللوروحالسلبموالنظرالقلمنوحىعلىصوصشةثؤضحىثلثون

نحكملىَالفواعدمجمؤعههوالطي!عىاثانونأماثلص.-!لنالطلطعى

،والعارراتاللكَاليدإلىيصلبماتمتلأوالنىلجنممان،الاجنماعىالسلود

العقلىوالادراكالسليم-الفطريالالهاممصبرهاوإنماالتئمريعنصوص

الصثب.
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اثهأنونبفكرهَالمسيحيةالكنيسهَتأئرتالوممظى-العصوروفى

الناصعماتلَحكمأنيجبالتىالعادلهَالساميةالمبادئاقغيرالطب!عى.

عنلأالوحيطريقعنتصك-الأمربدالهة-ِفيللكنعمىالنقهلمدىكلألت

الألهى.واثملألونالطي!عىاثملألونل!الفقههذاخلطوهكذاالعمَل،طريق

يفرقونإلممميحىالدينرجالبدا-عاثمرالثالثالقرنفى-ولكن

توماا!مليسهوذ!ذاالأنسانى.وا!مانونالط!عىواثعانونالالهىا!مانوقبين

إليلةا!دوانين،منأنواعثلائهَلمحلنلهفرقميلاد+(لأ274-)1225ا!وينى

ئلكوهىوطييعيةالأخيار،وعبادهرسلهمنيصطفىمنإلىاللهبهاويوحى

الاليدة،ا!موانينهذهمنويعرفهأ!م!ئخلصهااقالبشرى،للتليمكنالتى

حدهم.،البشرصنعمنهىالتىالرضعطْاثموانق1وأخير

فيالطلطعىهللاهانونمنمسنمدألهكونأن،ينبغىالوضعىا!مثونوهذا

الخصنضيقوعايئهافرد!ةللحالاتعلىالطليعىللامفونتطبيتاإلأليسهو

ا!دانونمعالوضعىا!مانونئعرضعندنهتوماا!مديصويرى.العام

الفوضىعحتوإل!فىضعئةا!د)!نصيخرجأنللفردينبغىفلاالطلطع!

يلاهلألونمعالوضصىاثدانونتعارضَإذااماالنجقمع،داخلالأسلتهراروعلم

.والعصياناحلخروجهذافيمكنالالهى،

سشر،الئإينرالمرنفىللطلطعىا!لانوننظريةا!دهرثهذا.وقد

الئؤبىة1نلإلرتكما،واستبدادهمكالملوطييانمحإربةفيعليهاوامتحد

سكلىيردكأ!دالطميعىاثمالونفكردَارحالزواعئلقاللظريبمايهدهطفرنسيه

"،.َالممعبمميادة
وئواسسالطببعىا!الونإلىالإحالة،"يلاحظ"أنالمصرىالئلألو!ولى

مثمدمإحنعاطىكمصدرالاسلاهبةالائمريعةوجودأماملهامعنىلاالعدالة

عندالفاضىيحطفالمشرع.العدالةوقواعدالطببعىا!دانونمبادئعلى
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ت.ت.الإسلام!هالشربعهَمبادئإلىالعرفيةوالماعد.النشرلِعىالنصنخلف

حكصلِجثلمفإذا،الأحكامادلةإلىيرجعفإنما،المبادئهذهإلىالتاضىرجع

!أتلكوهعنى،الحكمإلىللتوصلالأدلةبمَيةإلىلِرجعأنفعلدةبالنصئبت

الإسؤممةهالشريعةمبادئإلىرجوعهضمنلهدخلالأحكامادلةإلىرجوعه

الحكمتخلفعندالمرسلةالمصالح)ومنهاالأدلةهذهإلىيرجععندماوهو

فىليمرفهوالأستحسان(اوالتحاسأوالإجماعاوبالنصالئاب!الشرعى

الأح!مفأدلة،العدالةوقواعدالطبيعىالقانونمبادئإلىذلكبعدحاجة

م!لةكلفىبحلتمدهأنمنلهالأبدالأسلاميةالشريعةفىالمئتوعة

المجنمع.فىحدوئهامنصور

!!يءع!!+-ى!-ص!

1 I

لم

11

أ!

م!تبه.

ببن++
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الراءبع--الفصل

المسلمكغريفرافعانطباقاشرو!مأ

ولمسي!:لممل

بصددهاننوحدلموالنىالشخصبةالأحواللمساثلبالنسبةأنهراينا

الدينبةبالانمرانعمحكومهْنظل-جمبعأللمصرين-النانمريبيةا!دواعد

الأحوالمسانللحكمبينهافيمابر!اكأعالدينب4الشرانعوهذههللم!دازعين

فىتفصلالسَالنصوصبعضايرادعلىالمائمرعحرصولتدالئمخصية،

للمصر!ن.الشخصيةالأحواذمسانلفىالمختلفةالشرانعيينالئتازعهذا

تتضى5591لمشة462رقمالقانودقمنالسادممةالملدةكا!لتفثدد

الاثمخصيةبإلأحوإلالمتع!دةالمنازعاثف!الأحكامتصدرْا-

متررهولماطبتاالشرعةالمحاكماختصاصمناصلاكانتالتىوالوقف

9؟(.المذكورالمحاكمنرتبلأنحةمن0YAالمادةفى

للمصرببنالشخص!هَبالأحوالالمتعلنةللمنازعاتبالنسبةاما+2-

مليةفضانيهْجهاتلهمالذينوالملةالطاننهْفىوالمتحلينالمسلمينعر

-العامالنظامنطاقفى-الأحكامفتصدرا!مانون،هذاصدوروقتمنظمة

لشريعنهم".طبنأ

87رىبالمرسو!الصالرةالشرعيةللمحلامنرتببلأنحةمن028المدة!ت)1(

ولأرجحاللانحهَهذهفىللمقررطبلَاالأحكاملصدر:بانتعَضى3291لسنهَ

الثسرعيةالمحاكمقانونفيهاينصإلىَالأحودعداماحنيفةمذحبلأأبىمنا+هوال

.التواعدْلتلكطبتاالأحكامتصدرانفيجبخدسةقواعدعلى
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يلى:بماالسايقالمَانونمننالسابعةالمادةوثضت

واالطاننةنغبيرالمتقدمةالمادةمنالئانيةالفقرةتطبيقفىيؤثر"لأ

الدعوىسوأشاهاخرىطاننية*بليوحدإصيلخصوماحديخرجبعاالملهَ

هذامنالسادسةالمادةمنالأرلىالنقرة!تطبقالاسلامإلىالتغيركانإذاإلا

.هالمَانون

يلى:ماالنصوصهذههنو!نلى

الشخصيةبالأحوالالمئعلتةالمنازعاتضددفىفرقالمئمزعانا-

للمَضناءخاضعةكانتالتىركلكالشرعههالمحاكمئتظرهاكانالئىتلكبين

ياشملةأنهْوقورا.559لعمنة462ركماثتانونصلورقبل!وذلكالملى،

هولمائخضعانالمصر!ن،منبالمسلمينالخاصةوهى،الأولىللمنازعاث

اماإليها،المشأرَالشرعيةالمحاكمترتيبلأنحةمن285المادةفىمترر

طبقأالاحكامفتضنلرثمننَلمينبغيرالخاصةوهىأثلثيةللمنازعاتباثنسبة

م!ريبدمم.فىمتررهولغا

إلالكطبقلأئمريعثهم؟نالسلعق،عركلمصرل!بألشبةوأت2-ْ.

رهى:مقتاشروطنوافرتل!ا

والملة.الطاثنةفىالخصوماتداد-ا

0062tرقمثلانونصدوروقثمنظمةمليةقضانهة!محهاتلتكونان-ب

-+---7-إ-\.لأة5لسئه

.العامللنظامموافلَةشريعتهماحكامئكونأن-%

الأصدلهىياعتبارهاالاسلاميةالائمريعةإلىنظركدالمشرعان3-

الطاننْيةالئمرانعولجمهعا،للمصر!نالفمخصيةالأخولىم!مم!حكمفى

راستبعادالأصلتط!المشرعقررنلدوعلىشرانعَاستشثية.هىالأخرى
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الآئفهَ:الحالأتفىالاسدد!اء

قضانعمهلعم/جههَلَكنلم!ولمله،اوالطاثفهْفىالخصوماخلكفإذا-ا

4.فىإل!هللمممارا!مانونصلاوروقتمنظمةملية

ثح!ة!نظيلأحطممضمةشريعتممكلألتإذا-لط

الدص!.سمصالتأءإلىءالاسلا3ثيالتبما3!نغووالخصوماحدقمبذا--

نجذيددانونوصدر5591لسنه462رلْماالدانونالغاءئمو!دهذا

اوضاعئث!كعضِغغق!الولطبلجديرإلمق!شا2-5؟لسنةلأ!ءا!ركغأثمانونهو

الئالثةالملإةفبيوقضبىالائمخصية(الأحوالمع!ائلفىالتلَاضىوبجراءات

4.بأن:الاصمدار!ثونمن

السولد!ا8والوففالفتصيةالأحوال!موانقطبدَ(الأحكامتصدر

مذهبمنا!ويلبارجحفبىءلكك*ا!برانجيئنصبفئهيردلم!ماويعمل

!صخ.-؟ح!الئهْ.ايىالأمام

الشخصيةنلاص!9!نالكي!متكءطد!صجبملشروشلأحلمذلكومع

جهاثلهمكانتالنلأنوالملةالطانفةالمتحدىالمعملمينعيرالمصر!!ن

لأفيضا!-لائمريعنهمطبفا-5591سنةديسمبر31حئىمنظمةملية!ضانية

+.العامالنظلميخالف

لىالروررضيلهعكنلأ!خئلفىألاب!يهذاالواردالحكمأنهـيلاحظ

!اثلزناردببمولكن1!55لم!نة62!رنمثعونمنالممللعملأ8!ملد

منالعمالعة!مال!ينصالواردلذلكمملاولحكم5052لسنة1()4رالجديد

الملةأوالطانفةئغييرحالةيعالجكانوالذى5591لسنة462رفمالدَانون

قصندأ،كانوإنمأصنهوأيكنلمالحكمهذااغن!أقونعتقذالدعوىممبرالتاء

كانتالعدلوزإرةأعددَهلأ!الحكومةمشروعمن3/2المادةوانشيمالا

بماالملةأوالطانفهْئغي!رالسابفةالندَرةحكمنطببقفىبؤثر+ولا:بانهلَفضى
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كانإذاإلأالدعوىسيرات!اءاخرىإلىطاننيةوحدةعنالخصوماحديخرج

".المسلمينعلىالنطيمقالواجبهْاثلانونيةالأحكامفنطبقألاسلامإلىالنعيمر

التغييرمسألةيتردان!صدقدالمفمرعانالاغا!هذامنيرجحوالذى

وثعضا..!ضهلاحتهةوا!فةوالملةالليثةفىالطارئ

كالموضوعاتالفصلهذافىالبحتنفاطننحددنلكعلىو!ناء

اشلية:

المسلمين.محرشرائعلطبيئمروطندرسأول:مهحثلفى

ا!دانونيةا!عاعدةياغ!ارهاالاسلامهةللاثمريعةنعرضئلن:ه!حثوفى

الائمرانعانطباقشروطتخلفعندوذلكالمسلمينعيرع!اتتحكمالتى

الطائفية.

لأول-انننعثآ

أ،لإال!ابيلأفكالضرفعأنطمة.لمخ!تعل!

وهى:ئلاتةالئ!روطهذ.أنراينا

والملة.الطاننةفى.الخصوملأإتحادوجوب-ا

سنهْديسمير31حئىلفمبنظمةبليةقضائيةجفكوجودوجبرب2-

.العامللنظامموا!ةالاسلاهيةعرالمبرائع"لحكالمدك!يأان9-3ورجوب

ت!اعأ.ألئمروطلهذ.لنعرخى
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الأرلالفرلم

والمللأالطانفلألمحهالنعمومالقاد

؟.ٌالمهـي-.الألل

والمللأالطنفلألمحهالغصولمالغادفمرورة

ركمالقلألونمناثلالئةالمدةمنالثائية8الفرانإلىكلل!مقاشرنا

الخادوجونيالأسلامية،لحيرالئمراثعلالطهاقلسمترط0002لشة)"(

فىللأالأنحادوجوببداهةلِفئرضوهذا،والملةالطانفةفىالخصوم

طلعذ.

:نتولالعصطلحكهذ.ضيط!فى

إلىيا.:ياختعارهمالعقوللذوىسلألقلمهىوضعهوالدهنأن

والأعمال،العتاندعلييشتملوهذاالم!،فىوثملاح!ح!فىالصلاع

"ان:تعالىاللهكلكغأبالاسثميخحقوقدنبى2كلملةعلىطانظفذا!يطلق

وإلىفلصدورهنعالىثلهإلىالفظهذا!يض!"،الاسلاماللهضد!يق

بالدينيرادوقدله.وانقيادهمبهلتدينهمالأمةوإلىمنه،لظهور.!لانى

التىالأحكاممنلعبادهثلهشرعهماهوفالائمرعلمملةهاوثئمرعلللئمزيعة

الأحكامللكوان،وسلمنلطناوعلىعليهماللهصلىايهدياهمننىيهاجاه

انهاحيثومنملة،ولكتبتملىانهاحيثومندينهتطاعانهاحثمن

يلئمريعةانإلاكالذاتلأالاعتبركحممب!نهافالناناوتثمرعهشروعة

يضافوالديناممنبعملا،.ضطالأمةوإلىللسلامعلطالنىإلىتضافانوثملة

الضأ.تعالىاللهإلى

منالشريعة"أنالجرثانىالشريفللسيالتعوينلتكتابفىوورد

و!ل:مذطأ،تسمىإليهيرجعانهاحيثومنملة،ئعممىثجمعانهاحيث
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والملة،تعالىاللهإلىمنسوبالدينان:والمذهب،والملة،الدينببنالفرق

المجتهد".إلىمنعنؤبوالمذهب،الرسولإلىمنسوبهْ

غيرالممماويةاللهاناتعلىكاألاصطححات.هذهتطفقأرثناوإذا

لحمهواحدةضانليةاصولذاتواجدةملةيدأتللمسيحثةانثملنا:الإسلا!ية

بالطبيعةلَدينملةالأصولى،لالكفىمخثلفتينملتهنإلىذلكبعدانلَسمت

والبائ!ريةالألابةبألطلطعةتدبن(خرىوملةالانمكل،علطالمسيخَللسيدالواحدة

اندَسمولكناههكإوظلثولحدةملةفبداتاليهوث!يةلا.السلامعليمبماللمسبح

ويذهبطهلط-مأثوانينمذهيين:إلىوتعأليمهااحكامهانجهمفىاتباعها

!ء-بر.الربلأل!ن

وطالكَلأمنه،جزءاىالشئمنالطائفةيقالاللغةففىالطانقة،أما

علىالاصطلاحهذامطالث!ةأرثيناْوإذا،الناسمنالجماعةاىالناسمن

رويبطفىثمم!برل!النال!منجماعة!طففهاقهغاأالاسلاهيهَ!رالطر)نف

هنهوننهعالنثاليلىالعاداتاواللغةابىالجنسأوالمكانحيدثأواحدة!من

مطنة.ثيةسق.طامطكةميهالحماعكة

-بر!دققهوالملةادليائةطفلظوالا!لاحةاللغويةالمفاطمهيئدك

و!بففة!!حئي.واسةالدهالةفىةمالخصباتحادوجوبوقررالمائ!رعجهاءفإذا

ثه؟لمالمفاطم!كالمئمرعإخذفهل!ائ!خصِه،أجوالهِمعلىفمريعئهملمطبئ

!-..-أالألفاظالمصطلحاتلهذ.اخرىبمناهملهاخذ

ئانق!طىر!صَدةيعنىح!!4المد"لصطلا-كرالهناأنناءالواتع.-ا.

منالمثةبىئخللفاجماط،،لأرئوذكلممىلطاننهْ.نلكوعلىالليانهْ.أصول

الأرثونكمرأ،الاكب!ظلنةالأرئونكس،الأرصلؤ01،د!نودمم!ع-ددرومطانفة

بغئد)،لْدي!الأرئوذكصرالأرمنالرومطانفهْلينماالواحدةالطبيعهَبمبداتدلِن

لِعدالمصرىالمشرعنظرفىولكن.مختلفةاخرىبملةتديقأىالطب!عتينن،

6.ملَعددطوانفمنلكن6،+احدةملةمننالاًبىئوذكسواِلروموالأبىبنالأقباط
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اصطلاحعنيختلفالمصرىالمشرعنظرفىالملةاصطلاحان!عنىوهذا

فىيرىالمصرىالمشرعانذلكومعنىوضبطنا..حددناهالذىالملة

مخلالفحين،البروئستانت(ملةهىَمخللفةلخرىملة)لجانبملتدنالمسيحين

نىالأن!مالحمرلمملظانلا*ئخضعالأوليكثو!كية،وملع!نكمميةfir)م!-

منملةكليههماتد!النطركفضوذل!6رلثثةالملةرلهتخضعر!هلألطلصا

نظرفىالطائفةاصطلاعاهاالعملام.علطالمئمغالسيدطيمعةسطيدة-حول

المصطلح.لهذاحددناهرلذىالمعنىذاتفتأخذالمشرع

فىا+لحاد،السلمينعيرنمرانعلألطباق،يلزمذلكعلىو!ناه

فىالأنحاديلزمكما-يهود!لنأومسميحونالخصمانيكلنبأن-الديث!ة

الأئحاد-اخلإا!لزمكمماكمثولمحكهاقهاوأرئوذكعمثلنالخصمانيكونيأن،العمة

اوالسريان2أوالروماوالأفبلططافقهْمنالخصوميكونيانالطاثنة،فى

اثمانونمبنللئالثةالصالحثنمىصويحصعطفق.ماهووممذاوهلدا...الكلدان

المنازعاوَرنىالأحكامنصدرذلل!ثعكثهتضتوللتى0502)01(لدممةرقم

الطانفةالمئحدى!مبملمقفيرالمصرطنمنالشضصيةيالأحو!المئعثمة

محا.والطلالنةالملةفى.الائحكلزومنل!وهعنى...ه،والملة

لمشة621،رلْما!د،لونظلفى-المصرىاثدضاءاستترو!دهذا

ملهَ-أئحادهم-يرلحمالطانفهْشثمئثازصاختحفلطب-5591

نحكمالنى.لمعامةالشريعةلأغبارهاالأصحميةالنمريعةنطعقالىيؤد!

فنخصهإط.!حى!!ث

تعريفصطىاحكامهامنالعدهدفىحرصتف!ددالننضمحكمةاما

رثاطيجمعهمالذينالناسمنالفربقنلل!كالطانفةيقصديلَولها:الطانفة

ملةاومذهبأوتع!قهطنيد!ئومنالعاداتاواللغةاوالجلسمنمثمنرد
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الطاننهْ-فىالاتحادبوجوبايضاعديدةاحكامفىقضتئمواحدء؟(*

الملة.فىالاتحادعلىلمجلاوة-السابقبالمعنى

السريانطاثفةإلىعليهالمطعونانضمامبانبان)2(*ثدولضضت

الأرثوذكسوالألباطالممريانلأنوالطائفةللطةتغطرايعتيرلاالأرثوذكلدر

طانفةبانمردودالأرئوفكسىالمعميحىالمذهبهوواحدامذهبأيتبعان

مجليمهامنهماولكلالأرئوذجمسالأفلهاططانفةعنئخلالفالأرئوذكسالسريان

بها".الخاصالملى

السريانطاننهْ"انالمحكمةهذهقضاءفى"المقرربان)3(قضتكما

مجلسهامنهمالكلوانالأرثوذكسا!بططثفةعننخلالفالأرئوذكس

السريانطاننةإلىسكليهالمطعونلضمامفإنالملية،صالمحاكمالغاهفبلالملى

عليهابقيتالتىالأرثوذكصاثه!طلنفةوانسلاخهاهنالأرثوذكس

احكامتطييق.يجبزوالطالفةللملةنفيريعفيرالطاعنزوجهْ

ل!منة462رثمالئلألونمنوالسابعة-السدد"المادتينوشالأسحميةالمئمربعة

لمصيحىالمذهعبرهوَواحدأمذهبايلًبعانبهلهمالهاثلول؟اعتدادولا5591

الأرئوفكس+.

المتقدمالاتجماهئا!لدالىمجموسكهالحديد"-فىالفمه-المصريويدْهب-

فإذا!اننية،الشريعةت!طبقحت!والظانفةالملةفىالالح!بوجوبوالخاص

الئمريمةلقطمقوياللكىالمذهبفىالاختلافلمئاكةذلكفانالطانفة،اخالالفت

الأسلامية.ال!ثمريعةوهىالعدلآ

س23طعن26/4/7891نئضقه47س92رقمطعن28/139791نقض1()

.ق46

(T)ق37ص2رقمطعنا31/1/689نقض.

.ق47س3رقمطعنا28/78169نقض)3(
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الفانىالمطي

والطننةطةلم!ه!قد!الليموتت

ئف4

ه!9!كلنزا!رفثحديضاترطالمصرىالغصرعلنرك
!بىفى!3-!كفكلماو-نكنمنرغفنم.علىفمريضهمل!طبقحئىْو!ة

طفزاص!!صددهاثارالتىالع!ةنشوءوكأاهوأالاتحادهذامهيضفران

و!آخرأوف!هوامرلدعوىأرفعو!هوام3فزأعناثموهو!كللى

روامطهىوإنماو!ئيةروابطلدسثالأسرةروابطانالتسلولهذا/فىثسبب

!حلمايطرافدالاسنمراريةهذهخلالوفى6،مسئمرامىالزمانفىممئدة

والطائفهْ.الملةفىمخثلفنالنزاعاطرات

المائ!كلة.وضعحلاكةتببنامللةولنضرب

نائموءوفتوملةطانفهْمتحدينالزوجينيكونقدالزواجعئقةفى

الطاننهْفىمخلكمانيصبحانثم(الزواجسصَداثرامولْث)اىللزوجيةععة

الزواجوقتالأرئوذكسالأقباطمنيكونانفتد.ب!هم"النزاعفيامو!ثمئنلا

يعتدفهلببنهمايلنزاع!باموكتاليروتصتانثطانفةمنيلزوج!صبحئم

،النزاعقياموفتتوافرهمدىإلىينظراناوالزواجوقتالحاصليالانحاد

أ.الاسلاميةا!حكامْالضريعةفتطالقئخلففدهناوهو

كلألتبانالزواجوقتمخلكانالزوجانويكمونيلعكمىيحد:وقد

!ياموكتايصبحانئم،البروتسثانتإمنولمزوجأرئوذك!طةقطية!زوجة

شطبق!هل!بروتستثت.طانغةالىالؤوجةبثضملمريحدةوملةطاننةمنالنزاع

العدة؟نائ!وءَوفتاوملةطاننةمخئلفينكلألانهط!سصعلىالأسلاميةالائمريعة

أئبام2-النزاعوفتانحادهمالماسعلىالطانفيةشريعنهملتطبقأم

قياموغدالعلاقةنئموهوكتوملةطانفةمتضان!كونانانيحدثوف

يحدثوكد.الاختلافبهذايعتدفهلالدعوىرفعصكديخئلفانولكنيما،النزاع

،الدعوىرفعوعندالنزاعقباموعندالعحد4نشوءوقتمنحدينيكونانالق
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بهذايعمَدفهلالحكمصدوروقبلالدعوىفىالسمِرأللاءيخلالنانولكنهما

3!ة"د؟الأخيرالدخببر

لاوالملةالطانفةفىالمئتازجمناخثلافمئم!أنتقدمممايتضح

رلخواببنمالعلافةقياممنذوالملةالطاننهْمنحدىبينالنزاعمellماإذالدور

وكذلك.إشكالكغ!رشريعتهمئتطبقفعندنذ،النزاعفيالنصلحتىكذلك

لَياممنذوالطانفهْالملةمخلالفىببنالنزاعلحامماإذاالأمرفىصعربهَلأ

شرطلتخلفالإسلامبةالاثمريعةل!طبقحيث،النزاعفى!النصذوحتىالعلاقبما

مئحبفيكانواعينالمدلافيبكونالمشكلةل!حددولكن،الطانف!ةالاثمريعةانطباق

مختلفىكانواابانالعكسأوذلك،بعدمخئلفد!ااصبحوائموالملهألطانفهفى

إلىالماثمكلةهذهحلويحتاجنلك.لهعدبينهمالأنحادحصلثمآلملة؟والطانفة

والطاننة.الملةبلالحادفيهيعتدالذىالوقتئحدلأ

المذهب،الليانةتنيرماثمكلةمقا559لسنة62!ارتمالقانونموقف

الطانفلأ:أو

لسنة462رذماثمانونمنالساكعةالمادةنصلد!ناكانانهالئا!ت

"لايؤئريلَؤلها:العائم!هْلهذهحلالضعالمادهذهكلأتوقدالملغى55901

!خرحبماللملةالطأنف!ة-.أوتغه!رالمدقدبةالمادةمنالثانيةا!رة4تطبيقفى

النفيركانإذأالأالدعوىس!رالماءإلي--أخرىطاننطَوحدةصالخصوم

ثلانون+.هذاعنيثحالممةالمادةمنالأولىالفترةفتطبقالأسلامإلى

الطاننةفىالخصوماتحاد!ثىنظرثدالمشرعانالنصهذاومعنى

اللَلأسن!بهيعددالإىهبرالوك!هذافحهعلالدعرىرفعوفتعنبوالملة

االمسلمبن،سطيرللمصر!نالشخصيةالأحوالمنرجمةطىالتطمِيقالوانجب

طبمَتالدصكوىرفعولْثوالملةالطانفةفىمتحديى،الخص!ومكانيفإذا

التطلون.الواجبةهىالاسحميةالئمريعةكاتَوإلاشريعتهم

نشوءبعديطرأئغييرلكليحددالمشرعكابضاالنص!ذاومعننى-

التغييرأصا.الدعوىرفعقبلحدلظقدالدخل!تاكانطالماإ!دبخون!ةالعحد"
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كانإذاإلألهأثرفلا-سيرهاألماءوفى-الدعوىرفعبعديطراالذى

الاص!لامية.الائمريعهَاحكامتطبقفعندثذالامملام،إلىوبالذيت،للديانةتغ!ا

للنصممائلافصأ0002)1(لسنهَرتما!دفونيئضمنلمولكن

الذىالأمر5551؟لع!نة462رقم!مانونبالفاءالمشرعكامانكعدطممةبق

انفالظاس!مسفة،هذهفىا+دبماعالواجبللحكمسشالئمما،لإلىيدعر

مبررصماولكنواثمضاء،اثعالَهلاجتهادالمسألهَهذهحكمترك-أرد!مشرع

8.المسلكلهذاالمفمرع

تثرإنماللمسألةحللوضعالمنعمدإلحنالهفىالمائمرعانلمحلدو

منالسابعةالمادةنصفىبهاتىالذىللحلوجهتالتىالأنتقادات!بعض

.5591لسنة464اثملأمن

!لى:فدماالاللعادا!لكذالجازويمكن

صمحأنهاساسعلىالسابعة!مادةفىرلممئبرعمسلكانتثدضدأولأ:

تواعدمنالآخرينمععد6لهلهتخضعماالمنفردةكإراثقهيغيريانللنرد

هرضاهلونالآخرالطرتحقوقفىانتمَاصيلىيودىالذىالأمرقفونيهْ،

وللعدالة.أثائونمبادئايسطتلىهماوهذا

فىعوىرفعبلحظةالأعتدا!بنالمئمر!اخذ.يهالذ!للحل+ان*ميأ:

اثعالون،علىالأفرادئح!لأماممصراعىعلىالبابيفتحانثم!له2من

ثلثون.علىللتحاولكوسيلةالأشخاصيستغلهاكدالعقهدةتهيرفحرية

انيشطفعالرقوبه!وشكعلىنزاعأثمةبانيائمعرالذىالزوثهْ،فالزوج

ثجلهد.ثلثنمنالممثئةالمزياافضلعلىيحصلكىيئماهكماثينهيغرو

الىطثفتهيغيراناحدهمافيسئطعوالطانفةللهلةنفص.منالأطرفكانفلو

النزاعفىالئطبيق-الواجبةهىالأسلاهيةالشريعةئصبحكىاخرىطائفة

حس!علىاحكامهائخولهاالتىالمزايامنيسمفيدانيستطىثمرمن

هو5591سنهكانونفىالمائمرعإلطئوصلالذىفالحلالآخر.الطرف

علىالتحالذاماممصرامكيعلىالبابفتحإلىتودىالتىالحلولاسوا

ا!للألون".
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مائمويأالاسلامغيراخرىثيلاةكلىالتغيلريجعلالم!ثمرعانفالئا:

كلمنبرئفهوالأسلاممىإقغيلرأمابهذا،فيهممَطوعاوالغشبمظنة

ا!برالعددديإنةياعئبارهاالاسلاصميةالشريعةيأنهذاعلىيردولا،شبهة

التىلأتالحطفىالتوسعينهغىئمرفن"الحامةلملف!ريعةهىالمصرطنمن

إلىبالنغيربالاعتدادنلكويكونألاسلا!ة!الشرانغنطي!قفعهايسنبعد

عامةشريعةمسالةليعتالمممألةلأن،الدعوىرفعبعدطراولوالاسلام

قطعوقدلا،امغشهناككانإذامامعرفةهىوإنما6استشانيةوشرانع

غيرأخرىديانةإلىالدعوىرفعيع!التغوو!حثإذالحشأهاكلاقالمشربم

الاسلانم.إلىالنغببركانولوالحكمذا!لهؤرانالمنطقفكانالاسلام

رقمالقانونمنالسابعةالمادةنصمناثلصدكانإذأ-انهراكعأ:

4.tl559لسنةI-فلاالاسلامبة،الانمريعةنط!حلاتكىالنوسعوهو

انالأرلىوكان.الاستلامعيرالىالدلهفهيتغيرالأعئدادلعدمهبرريوجد

يوألاسلامإلىكانم!واهالدعوىسيرا-لداءيطزائغيز2بكلالشرعيعئد

الشريعةتطميقعليه!ترلَبلأسلاخ!إلىكانإذالاثه(خرى،ديانهَإلى

اخرىديانة!ىالنغالطركانلااامافعلا،المشرعيهيمَضنىماوهذاالإسحمية

والطانفةالملةْاتحادشرطئخلفالحلاتمعظملىايض!عليهثسيتزنب

الأسلامطَ.ْالشريعةتطبيقإلىْويودي

رفعبعدالحاصليالتغلطراغدقدالمشرعكانإذاأنهخاماننا:

بالدينالإيمانلهكونأنيائمئرطأن/ينبففكانالإسحم،إلىكانفياالدصى

قلكوجكلىا!دانوز.علىيلالتصيوثىإابئصدلاضقَيدة؟صادثةالجليد.جش

يجبكماأثلانوننحوالغشِبدْكرةائدخسِرعلىالمترتبهْالآئارمنالحدينبقى

المكنسبة!لحمَوقصبلةبجبحلِثالمكنسبة،الحفوقبفكبرةالنغببراةلارلقسِد

للحدوقدبلأشهغيزالذىالطرفمنارسةمعئتعارضْلاالثإفيروالتيللطرب

.الجديد.الدسقلألونهلبمايخولهاالتى

الأسلامإلىدبلألتهالزوجيناحدكرإذاماحالةفىفلإلهذلكوعلى

ولكنزوج!له،يعد!وانزوج!هيطلىَأنمسلمكزوجحقهمنفإنمئلا،
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الزوجحمَوقمعللَعارضلأالثىالمكتسبةحلَوفهاأخرىناحيةمنلزوجته

معتصطدملهكانث-معاشزتهاإذازوج!هامنالطلاقتطلبانفلها،الجديدة

نلكفىوليس.ملهننقأوط!ععاشرتهبرفضتكتنىانولمها!لد!نية!سْبدئفا،

ممارسةمنليس"الأسلام،-!ةنه!تقالذىاليىوجحؤقمعينعارضما

رلا.معلاسرث،لَدبللامسملمةغيرزوجةلهلكونانشئفنىالجديدالدين

الدينمثارسإ،منليسوكذلك.الزوجعقاندمندينيةعتيدةباولْذلكيصطدم

حتأأصبحتالئىالزوجةبننتةمالهفىالزوجيلزملأانشئفىالجديد

.ْابميئمدركةديانتهماظلفىمنهالأولزواجهامجردمنلهامكئسبأ

إلغاءبعدولكن،السابعةالمادةلنصوجهتالئىالإشقاداتهىلالك

إلىالمشرعأعادنافلمَدالمسالبماةلهذهحلعننالحثأنعليناالمادةهذه

كانتوج!ث559،1لممنة462رلْمالقانونصدورقبلماإلىاىالوراء

للاراءنعرضالشأنهذاوفىوالقضاء،النعَهفىخلافمحلالمسألةهذه

الضدد.هذ!افى-ألاتباعالواجبالحللنبينالمسألةلهذهحلافيلتَالتى

المللأثيبالاتعادثي!يعتلالذيالوقتنغديد،ساْقلمحأوالقفماوالفقهمسلك

.ا:559لسفلأ62!ارتمممدلدالقالةنتيل!والطانظ

لأول:االرأ!

أخنصاصاثانملنهاوالملمازعين-لمطانفتهاحدنغيلرمشكلةثارثلتد

متب!نةاحكامعدةلمفهذوبمندمالةالف!خصميةالأحوالبمنازسكاتالمديةالمجالمى

رمحكمةملىمخهلسمنيومجالس6عدعنواحدةمنازعةفىصادرة

ومق،ءالمعمائلهذهللفص!ل-فىلجنةتشكيل0291سنهْفئرؤمهو!د.شرعية

التىلممنافيعماتمخئلففىاللحنةهذهإل!هاانتهتالئىالحلولإستتراء

العملعليهاوثيلطباستمرارطبلَتهافاعدةاسدلبطتقدانهايتبينلهاتعرضث

.الزواجعدَدبناعدةونسمىالشرعبةوالمحاكمالمليةالمجالساحكامشنيذفى

فانوناحكامالزوجانثرتضىطانفهْمذهبعلىعتدهحينالزواجانوميناها

لأحديجوزولاوواجباتهما،حقوفهمامنهيعرفانلهماشراحةالطانفهْهذه

الطرفحمَوقوفىواجبانهفىويبدلبإرادتهالمَاثونهذايغيرانالزوجين
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فى.صاضأكان!هصاتبدحأخر!ديانةإلىءأوآخرمذهبإلى*بالانتقالالآخر

الأولى.ديانتهفىأوالأولمذهبه

فالزوإج.المكتسبةالحقوقبنكرةيأخذإنههوإذقالمتقإمالوأىمثاد

لأىيجوزلاوبالتالىحتوقأ،لأطرافهيرلَبمعييةث!ريعهَظلفىيعدَدالذى

اكنسبهاالنىالمكشمبةبالحقوقالممماس.إلىلِؤدىَمسلكأيسلكأنالطرف!نمن

الآخر.الطرفط

!لى:ماالرأىهذاينئفدوقد

أهاالنعاقدية،العحماتظلفىنسننعالمكشمبةالحقوقفكرةأنا-

العتديةصفمهجانبإلىيجمعهووإنماالدقليدىبالمعنىعقدأيعدفلاالزواج

فىيعدلواأنيستطيعوالاوالأطراففحدودفيهالارادةفدور،النظاميةصنة

للحتولْىنجنفرةالأخذيصمعبولهذا7داره،فىَوخاصلأأحكامهصنالكئدر

المئغلاهدين.شريعةالعقدانفكرةعلىجوهرهافىئئومالتى!كشمبة

العقدقانونإلىالاسشادصددفىيراعىانينبغىأنه*على2-

بصددفامتإذاالحجهَهذهأنيندئمنها،التىالمكتعمبةبالحتوقوالتمسك

الأحواللمشانلبالنسبةتقوملافإنها،يقولونكما-عقدأ"،ْبإعتباره،الزواج

فإنك!ر-ابةلافئلا!ؤلفذاتغثديهْ،شبهالهالعسالئىالأخرىافمخصية

الناحيهْ*.هذهمنقاصرةحجهْيعتبرالعدَدقاعدةإلىالاس!ماذ

خاضعينوابدأدانمأيظلواالعلاكهَاطرلفلابأنالتولانكلما3-

!لئعارضىمنفوععلىينطوىءالزراءظلهافىتمالتىطىواحدةلشريعة

ليلأل!هأحكاممنالئمخصبسئنيدأنيلدضىالمبدافهذاابعميدة.-حرلهْمبدأمع

صدنه"."بحريةمسام!ف!هالقدبمهَللشريعهَبالخضوعرلكلَيد.الجدلِدئ!

ديانتهمنيفيرأندس!ورياَ-الفمخصحقمنكانإذأنهوالولأدع

احكاممنلل!هربإلأبسببلاالحغديربهذأكامإذاالحكمهوفماوعمدد"لْه،

نيهْأبسوءالآخرالطرتبحقوقوالمساسلهاخاضعأكانالتىالمثطِيعمة

بنكرةالأخذا--ص!ريهْالئقضمحكمةرفضتؤقث،JLأيةعكبى
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مكتسبنجحقالدحدفقانونأللزوجةا!لسِ!بأنه!ض!عندسالمكتسبةالحقووَ

سلطانه،تحثالزوانغدأيرمالذىالتانونلأحكاموفتأالتطلمِىَلَطلبأنفى

منأيألِكسبلا-التانوننقهفىالساندالرأىعلىالزواجَعقدلأن

يطرأثَبمايمَأثرلأمستقراحتأالتطايىَأوبالطلاقيختصفيماالزوجن،

أيدوفد،الخصوصهذافىآخردانونسريانشأنهمنيكونمماإبرامهبعد

فىلررهبماوذلكإلدوانينئ!ازعلَواعدمنسنهفماالنظر.المشرءعذا

....*.المدنىالقانونمن13للمادة

الثلألى:المرأى

إلىا!محنماء(،جطت2توحيدقانونصدور)قبل،ْئانرأىوبذهب

كفلهاالئىالأساسيهَوالحرلِاثالمبادئمنبعدالعق!دةحرلِهْمبدأبأنالتول

.العامبالنظامالمبداهذايتعلقوحيثالمواطنينلكلالدسئور

ملدهأوطانفدهيغدرالذىالشخصاسدفادةوجربالمبدام!ذاويقتضى

حريهْبمبدأأخذأالجدبدةالطاننيةالشربعهْاحكامعلبهفنسرىالنغمبر،هذامن

لَغييرأاوغيرهإلىامالإسلامإلىللديانةئغيدراالتغييراكَانوسواءالاعئلَاد،

واحتة.ديانةذ،،أخرىطانفةاوملةإلى

هوالشرعىا!دضاءلِكونأنيجبفإنه،الإسمإلىالئغييركانفكا

طالماالحالا!جميعفىوذلك،الإسلاميةالشرلِعهَئطبدقويجبالمخدص

زواجه،بعدأمزواجههبلأسلملَدكانسواءالمسلمدِنباحدالدعوىئعلقت

ممنمسلمأالخصومهَطرفىأحدكانكلمادانمالَخدص!الشرعيةالمحاكملأن

وعلىالمسلمينعلىدومأالولايهْصاحبةلأنهاوذلكلاختصاصهايخضعون

المصرىالدستورفإنوكذلك.الأخرىوالمللالدياناتاربابمنعيرهم

،الإسلامقانونفىالكليهَاثمواعدفتكون،الدولةدينالاسلامأنعلىينص

وأمخالفتهامظلقأيمكنولاألعامالنظاممنمعتبرةالاسلاميهْ،الشرلِعةوهو

الكل!هَ.التواعدهذدفىوردوَرالدَقالأحكاماحدمعسِمافىحكمعلىالسير

المسلمينخضوععدمالإسلاميةالشريعةبهاتقضىالسَالكليهَالتواعدوأهم

إذافإنهوكذلك.المسلمينسانربينالمعاملهَفىالمساواهَوكذلكلَضاتهملغ!ر
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كانواإذاالخصومملةاخلالفتكلمابالحكمتخئصالشرجمةرلمحاكمكاتَما

الخصومةطرفىأحدكانإذاالمحاكمهذهتخئصارلىبابفمنمسلمينغير

وفىجزنيلاله،بكافةالحكمس!يطبق.عليهمدعىأومدعيأأكانسواءمسلمأ

فمئلا.العمليةالوجهةمنذلككغيراثموليتحققلالأنهالطاركأالاسلامحالة

يمينفىالزوجةتبلَىهل،مسلمبغيرمتزوجةوكانتالزوجهْاسلمتإذا

ذلكيجوزلاأنهالوافعأسلطانهتحتالعقدئمالذىللتانوناحئرامأزوجها

الزوجيةرباطلِحلالزوجةإسلامفمجردذلكوعلى،العامللنظاملمخالفمه

فإنهالقضاءإلىالرجوعيسرَجبماهناككانوإذاالعحثة.هذهبتاءويمنع

-هذاأنصاريقولكما،النزاعفىلتفصلالشرعيةالمحكمةإلىالرحوعيجب

نأالمعقولمنلسِ!إذالزوجوإسلامالزوجهْإسلامبحنفرىَلابانهالرأى

للجميعوضعتإنماوالمْوانينالشرانعلأنالأشخاصباختلافالحكملِختلف

آخر.دونشخصعلىلتطبقتوضعولم

المحمدد!بذافىالعامالنظامفكرةاعملواقدالراىهذاانصاركا،نوإذا

القانوننحوالغشفكرهَاستبعدواقدفإنهمالمكسَمبهْ،الحتؤقفكرةلرفض

بأنالاعرَاضيقبللاأنهقانل!الزوجإسلامحانةفىئطلبيقهارافضين

فانونلَطبقمنوالهرولبألتحايلفقطبهقصد!دللإسلامالمسلمغير)عشاق

يعدالعول!تافم!هاالدنونذلكأحكاممنلئدلحرنيهَءنجسوتمقدوأنهمعين

الفصللمكنلاومنهالننبتبسنحبلأمروراءوبحناالناسعداندفىندخلا

احوالهموبتهمبحر.اللصبانةالأمورمنلأنهوالمسننرةهبنيانهملحعلفهفبه

اعغا!فىويبحثالأشخاصعقيدةفىيتدخكانللتاضىفليسالشخح!طَ،

الظاهرلهبل؟صحيحغيراوصَمحيحاايصكهع!كازإذامماللئئبثفلونهبم

فقط.الرسمى

بهالأتادنججببئنهكأهأخرحاننهَأوملةإلىاتغببركاتإذاأما

أنصارثقولتدهالإسلاميةوللشريعهًالِشرعيةلل!ص1كمالأختصا!-لأئبات

الأتفة:الأدلةالرأىهذا

ولىمزمنحةانثان!تماستلفتيةمحلامهىانفالطومحاكمان-ا
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مهْالشرةبهجاعتالذىاللَسامحلمبدأاعمالأالاسلاميةغيرللطوانفالأمر

فهىرعاياها،غيزعلىاخئصاصأمنحهايمكنلأذلكوعلى.الإسلامية

فح!بلَمدصراستثلانيةولأينهاوإنماالصدد،هذافىعامةولايةلهاليست

وملة.طانفهْالمتحدينرعاياهاعلى

كالافهىشريحها،كواعددإنمألطهقكانثا!اننية3المحاكغأن-ب

ويكونالإحالةنظريةتطبيقيحيثمنالخاصالدولىالقانونبتوا!ئاخذ

الاثمريعهَوهومصر.فىالعاعالشخصيةالأحوال!انونيطبقانإذنالأولى

الحكمةانكخصوصاالاثمرعطْالثحكمةإلىأللرثوعكذلكويجبالإسلاهية،

/تطبيقعلىالعملهىالأمتيازاتبذهالاسب!ةغيرالطوائفمنحمق

عليهميطبقانلاياها،رعابيىالطانفةبابناءايخاضالشخصىالتانون

ىاالصددهذافىالعامالمَانونهوالمَانونهذاكانإذاإلاآخرتانون

الاسلاهطَ.الشريعهَ

المليهَالمجالمقلأختصاصالمبينةاللَانونيةالقواعدكافهَأن-%

عدمفىصريحةكاتَ(عاليةاوامرأوهمايونبةخطوطأكانت)سواء

جاءلق!بل.الملةفىلهائابطنالخصومكانإذاإلاالمجالسهذهاخدصاص

4vf؟بتاريخ)منغمورإستانيةوزأرةمنفموراتبعضفى /r1 / i)إذابانها

دعاوىبنظرالمختصةهىالشرعيةالمحاكمكانتالخصوممذ!اخثلف

الشخصية.الأحوال

*حربهْبانثضىففدالقضاء.منبنإل!دالسابقالراىحظىولفد

خاضعاويكونطانفته،أومذهبهيفيرانفله6شخصلكلمكفولةَالاعلتهاد

بهذالألئحاقهالخارجيةالاجراءاثلْوافرتمتىقطالجديدمذهبهلحكم

علىلهالباعث،الجديداعمقكهصحهْفىيبحثانللاهضاءوليس،المذهب

8.المذهبهذااعئتاقه

التحافيونسبةئمض!إسلامفىالطعن*لايلَبلبان:ألِضأوقضى

الإحرا!اتحدودفىإسحمهأشهرمددامماالإسلاهـمى،!لديناعلاقفىإلبه

ومن،الوطنىالقضاءأحكامعليهاسلْدر!دقدالرأىوهذا.المَن!ونيئطلبهاالتى
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11.المخلالطةالمحاكمقبله

يمكنفلانفسانيةمعمألةالدينى"الاعتتادباقالنتضمحكمةقضتكما

فلَط.الرسملةالخارجيهالمظاهرطرلىْعنإلأفيهاالبحثدضائد"جههلأيهْ

يعتبرلااللَغعيرولَتمنفإنهرسميأمذبهأودينهشخصغيرمافإذا

جهئهكانثأياللاهضاءينبغىولأرلجديد.المذبأو.الدلِنلأح!مإلاخاضعا

وأالدينهذالأع!اقالرسميهْالخلرجيةالمظاستوافرفىإلاينظر+أن

علىالمترتبهْافئانجعلىبحثه!صرعليهوجب3متوافرةوجدهافإذا.المذهب

منالنحدىيصحفلاوبذنالجدلِد.المذهبأوالدينلأحكامطبنأالتغببرهذا

محَودةالزوجيةعروةاس!ئبقاهلىمكتسبأحقألهءبانالآخر!بلالزوجينأحد

".مذهبةالآخر-الزوجئغسِرقب!لبهيحكمكانالذىل!دانونطبقأ

:"الثالثالرأى

ورفضالقانوننحوالغشبنكرةالأعئدادإلىثالثرأىويذهب

النحابلبفصدلَمفدذلكأننبثماإذاالمذهبأويلدبانةبنغببرالاعنداد

ظله.فىالزواجانعتدالذىالتانونإحكاممنللتهرب

كانجثفإذاالمرتد.حقفىآثابىهكلينتجأنيجب4لديانةلْغص"ات

حقمنالاسننادةللاتجؤأوفديمةعحفةاسنيتاء،علطلمحديدهتحرمشريعته

لأحكلماجدراماوإنماذالهافىلردئهاحثرامألا،الأحكامبهذهالأخذفمجب

ويعترفالوضعىالممنمرعيترهاالتىالديانطَللكإليها،اندسبالئىالديانة

التسلميصعبالمندفةوفىإليها.المننمبنعلىنطببفهاوبضرورةبمبادنها

خصوصاالقديمهْديان!هبأحكامملتزمأيبقىآخرإلىدينهصكني!جولمنبأن

متيداذلككانواقوالطلاقكالزواجبالعدَاندمساسلهاالنىالسِانلفى

.القانوننحوالغشبنكرهَ

الآمرةالنصوضمنالد!ربإلىشخصيعمدأقالفكرةبهذهويقضد

للعدةالملابسةالظروففىيغيربانواجالئطبيقَقانونْفىالملألد4أو

ئغييرذلكومثم!وماربه،يدفىَآخرفلألونتطبيقبذلل!لِعكنحتىالقانونية

الواردهَالقيودمنوال!خلصجدلِدهَديانهَأحكاممنللاستفادةدبانلَهالشخص
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القديمة.ديانتهفى

زائبتمأإذاحئر،،للديانةئغحيربأئارالعملوجوبهووالأصل

بهلِعملفلابالغ!ثرمشوبةبنلِةحصلوإنما.خالصهَبنهةلِحصللمالئغسِر

الحتيلَى،الننسانىا&افععلىالوفوفهوالنيصليكوننلكوعلىغدنذ،

الأمور،بظاهوييهئد!الذىيلاهاضىإلىفيهيرححالأخيرهذاضتةوتقدير

الطانني!ةينعقدسللجهةالاخئصاصفإنالمشوبةالنيةوجودالظاهرافادفإذا

ناليجبالحتيقدة-مخلصةالنيةاوالظاهركانإذاام!شريعئها.وكذلكالتديمهْ

ا!لأخيروالفرضلَانونها،عنويالتال!براخئصاصبيهاصالتديقةالجهةسَخلى

،قالدعونظرألحاءالحغلطرحصولهرالنيهسوءعلى(الدرانناهم!من.نادر

وتحيقبالنفتة.الحكمصدورعتبألَىالديانةتغي!رانلوالحكموكذلك

و!رةالزرجةمصالحبتضحيةمرة،لأخرىاولديإنهْثعصببلايكونالعدالة

راىعلىالنهايةفىيئوقفالمئبعوالحلالزوجمصالجمبئضحيةأخرى

كانث4فإذا،النيةمحرفةعلىلهتومكلهوالمداراع.النزإإليهالمرفوعالتاضى

تص!-فكليبسدالغشلأنهصدهالمنهربعلىفمِردظاهرةالذ!ربنية

النيةسوءوكانتلاشثفإذاالنبة.ح!سنابتانوطةالئصرفاثاساسلأنلَانونى

بتشجيعالسماحمطلقأيبكنلاحيثآثارهوبطلثالتصرفهذابطلظاهرا

".الغش

بعضأنفالملاحظإلثالث،الرأىهذانمأنفىالدضاهمودفعناما

فكرهَراع!تقدالمذهبأوالملةتغيرلمسالةلْعبرضتالتىالقضانطَالأحكام

اوالبلةلَغدِيرعلىالمنرتبةبالآئارالأعَدادورفضتا!هانوننحوالغشر،

غدلهايخضعكانالىَالشريعةاحكاممنالتهِربنيهْئبتإذاالمذهب

.الزواج

فلانفسانمهْمسألةالدينى"الاعحتادبانقضتفقدالنتضمحكمةأما

الرسم!ةالخارجيةالمظاهرطرلِقعنإلافيهاالبحثفضانيةجهبمالأيةلِمكن

لاالتغ!لِرهذاوفتمنفإنهرسممِأمذهبهأودينهشخصغيرمافإذافقط،

كان!ألِاللقضاءلِنبغىولاالجديد،0والمذهبالدلنلأحكامإلافضعألِعلبر
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وأالدينهذالاعئتاقالرسمدِةالخارج!ةالمضاهرثوافرفىإلاشِظرأنجهلَه

علىالصَرئبهَالندانجعلىبحثهقصرعليهوجبمتوافرةوجدهافإذا،المذهب

منال!حدىيصحفلاوإذنالجديد.المذهبأوالدينلأحكامطبتاالدخدلِرهذا

معقود.الزوجيةعروةاسئبتاءفىمكسَمباحقالهبأنالآخرهبلالزوجينأحد

+.مذهبهالآخرالزوجتغيرفيل-بهيحكمكانالذىللقانونطبقا

فيماالزوجينمنايايكمعبلأالزواج+عقدبأنأيضألْضثكما

".إبرامهبعديطرافثمايتائرلامستقراحلَأوالئطببقبالطلالَىيختص

الئانى،الراىلْرجيحإلىنممِلالممابتهَالآراء-بينالمناضلةمجالوفى

واطانفةاىإلىدبلأشهاوملنهأرطانفتهنغببرفىالمسلمعربا!فبةفنفول

واالملقةاوالطائفبةالئ!ريعةكأحكامالأه!تدادةفىحقهمعأخرىديانهْأوملة

واالزواجبىاطةنفموءبعدالئغسِريتمانبينذلكخىفرلْىلأالجديدةالديانة

الآئية:الاغبارا!أسماسعلىوذلكالدصى.َسيرأل!اء

الواجبةالدس!وريةالمبادئمنيعدالعقدةحربةمبداانأولأ:

العتيدةحرلِهْالدولةكنلبأنلكلَضىالدسمورمن46فالمادةالاحتزام،

إطلالىوينبغىالعامبالنظاميئعلىالمبدأ(هذاصالذين!ةالشعائرممارسهْوحرله

حرية-الأسإسيهالحزيةئلكعلىنزولأ-المَشلمفغير،عليهالمدرتبةالنتانبئ

مندلِاننهيغيرانأواخرىملةاوأخرىطاننةإلىالأشلَالبإمكانه-العتيدة

إلىايهمامناوالأولىإلىالأخيرةمناوالمسيحيةإلىمئلااليهودية

منالشخصهذالاسدكادةويكنىرلتحطر.اهذإفىعليهؤلأطثريبالإممر،

الإجراءا!،نوفرالجديدةدبانئهاومل!هاوبطائفنهالخاصه4ْلكانوند4الأحكام

ضحةعقالبخثفىللئضاءحقأىدونالهذأْ-التغيير-اللازمةالخارنجية

أنغلىالنتضنقضاءصاستقرفللَد09التغيمِزهذاْعلىلهالبا!أواغقاده

عنإلافيهاالبحثفضانيةجهةلأيةيمكنلاننسيةمصألةالدينىالأغقاد

!الر.الرسمبهَالخلرجيةالمظاهوطريق

فإنالاعتتاد،حريةلهتكنلأنالمسلمغيوْحقمغطالما-أنثلأليا:

!بلالحقهذاظهلِشاء،وقتاىقىالحربةئلكلهتكونءأنذلكمتتض!
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ولَبر،وبعدها،زوجةمعالمنازعةوقبلنائ!ونهاوبعدالزواجع!ةشموء

الديافةأوالملةأوالطانفةئغببرعلىنرنبفإذاكها،المميراشاءاوالدمموى

اختلاف،التغيمرهذاعلمىلَرلْبإذاأما،شريعتهمطبقتالخصوماتحاد

إعمالم؟الاسلامدة!شريعهَاحكامطبتثهالديانةاوالملةأوالطانفةفىالخصوم

وقث،كانألها000،2لممنة1()ركما!مانونمنالئالثهَالمادةمنالأولىللفقرة

أخرلىديانةإلىاواخرىملةاوطانفةلمىالنغيرفىفرقلأوالتغيرهذا

بإغالهالمائمرعانذلكيويدمطلتة.بصفةنتانجهئعملفالتغيركالاسلام،

لسنة462رقمالتانونمنالسابعةالمادة!نصالواردلذلكاممافىحكمايراد

كانالذىاللَلهمللَانوفيِالحكماسلَاطفىالواضحةنيتهْصكائ!فثد5591

إلىال!غي!ركانإذاإلأالدعوىرفعفبلحصولهبضرورةالئغييريقيد

الاسلام.

لأكماالدَانون،نحوالغشفكرةإعمالالصددهذافىيجوزولائالثأ:

ظلفىلهنشاتوالئيالآخرللزوجالمكلَمملةالحقوقبفكرةالاح!جاجيجوز

فكرةمعننصادمسوفالأفكارهذهفكلظله،فىئزوْجالذىاالمانونىالنظام

عنالبحثمسالةطارحأالاعتدادحريةنمخصلكللِكرسالذىالعامالنظام

التغلطز.هذاصاحبإلىوالدواقعالنويا

وقبلألأبتدانىالحكمصدوربعدالتغلطروقعإذاالحكمماولكنراكعا:

سيرأل!اءالنغييرهذاوقوعفىشدلا8نظر.!لماءاوالاس!نافرفع

حبثأصكلى،درجهْامامالأولىللدعوىامنداداالاسنننافيعدحيثالدصى،

بخكمالدسكوىذاتفىلنفضىالأسدننافمحكملأامامبكاملهالنزاعيطرح

462رقمالتانونمنالسابعةدةالماإ-حكماسقطقدالمائمرعانوطالماآخر،

فإنمملاللا،نصأ0502لعمخةأر()رقمالجديدالقانونيضمنولم5591لسنة

قبلالتغبدرعلىيممرىناعليويعمرىالملتغ!8هذابقبوليقضىالمنطق

طبقتوالطانفهَوالملةالدعانةفىالعصوماتحادعلطترتبفإذا،الدعوىرفع

الاسلاميبما.الاثمريعةاحكامطبقتوإلاشريعتهم

عنداللشرلِطةالولأيةصاحبةهىالاسلاهيةالفمريعةأنويلاحظ
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أحدمنالئغييرولماءكان،والملةوالديانهْالطاننهَفىالخصوماختلاف

الإسحم:إلىلِكونلَدلدياندهالخصوم

!لى:ها!لاحظالاثمخص،جمإثهاتشأنففى

الأحوالمسانلمنيعدبسلامهعلمأوالشخصقإسلامثبوتانا-

العمريعةأحكامإلىا+لباوَرهذافى"صتددالرجوعلِجبونذلكالشخحمية

الإسلاصِة.

علىالشرعيهَالبشِةمجردسَوافرانانشخصإسا*ملئبوتيكنىأنه2-

الإسلامعلىعلامهَأصب!!باثسهادئمِنالتلفظلأنبالئمهادلَين،الذفىنطق

له.ناوعنو

السابق.دبنهمنيتبرااقالاثصخصإسلاملئبوتيشمرطلاأنه3-

بإسلامرسمىإشهارأوإعلانصدورالثبوثلهذايشمَرطلاكما4-

والادعاءالطعنلِصحفلارسميةبورهةالآشهادهذاتوافروإذاالشخص

الأسلام.بصورية

فىلبحثأنالدعوىلماضييجوزفلاالشخصإسلامثبثماإذاوإنه5-ْ.

ودواعيه.بواصكئهفىأوجديئه

فنتول:؟الإسماعتنلا!علىالمثرثبةالآئاراشأنفىأما

الذىيكونأنفإما،مسلميننجكيركاناأنبعدالزوجيننِحبأسلمإذا

الزوجبما.هىأسبم!التىثفونيوالزوجهوأسلم

فزواجفماكتابطَ،زرجئه-وكلألتوحدبالزوجهواسلمالذىكانفإذ!

المسلمنجزواجهالاسلاميلَرهمماابتدأنهفىزواجهماكلنمتىحالهعلىبالَى

الاكداء.مناسهلالبتاءولأنبتاء،فكذاالبَداءلِحلبالكتابدة

نالزاجحدلِلهعلىزوجهاوبتئأمملمثالتىبىالمؤوجةك!ماثتإذاأما.

صبتِأأوبالغاكانإدقزوجهاعلىالإسلإمعرضوجوبهوالحنفىالفتهفرر

بشِ!ا.التأضىفرلقيسلمأنأبىوإنلطن!ماال!عقدبقيأسلمفإق6الأديانيعالَل

نأسبقفلقدالأختصاص،نابحيةمنأماالموضوع!هَ،الناحدةمنهذا
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للمنصليهنالشخصيةالأحوالمنازعاتفىللنظردوانرتشكيلأنإلىأشرنا

الجمعيتتتولاهالداخلىالئتظيمقبيلمنيعدإنماالمسلمينلغيروأخرى

نو،عيااختصاصأبذالْهينشئولاالعملسيرحسنلضمار،بالمحاكمالعموميهْ

د-انرة.لأى

الائلة:لمدحظاتايرازالشامهذافىيضيناولكن

لسنة(1)رئمالقعانونبعدهومن5591لسنة462رلْماللَانونأن

للاختصاصمناِطاعامةبصفةالعتعدةلرالملةتغييريجعللم0002

التشريعى.الاختصاصبهأناطوإنماالقضانى

بذلكدهبتكب-للمسلمبنالشخصيةالأحوالدانرةفإنذلكومع

غمرمنازعاتفىبالنظرالاخدصاصصاحبةهىئكون-الأحكامبعض

،!؟شارةالسابق-الخصبومأحدقاموإذاظاننهْ.أوملةالمخللفينالمسلمين

،الاختصاصصاحبههىالدائرةهذهتظل،الإسلامالىديانتهبئغير-إليهم

الأسلامييما.الشويحةبأحكاملَتضىالتىابدانرهَنهى

غيرالمسلمينلغيرالشخصيةالأحوالدوانرتكوننلكوبناهَعلى

كانتإذاوكذلل!.ملتهماخلالنتسَىالمهملمقغيردعاوىفىبالنظرمخدصة

ماإذافإنه،والملةالطاننهْالمتحدىالمسلمينكرنزاعفىئتظرالدائرةهذه

وجب،الأسلامإلىدياننهبنغ!-الدعوىسيرألتاء-الملمّازعينأحدقام

الدانرهَكانتإذاإلاللمسلمبن،الائمخصيةالأحوالدانرهَإلىالدعوىإحالة

غيرتولىَلِجصزلاانهالتاعدةأنذلك،مسلمينكضاةمنمائمكلهَالأولى

المسلم.على،لتضاءفىالمسلم

الفالث.المطلب

تغيكهاواثبا!والطانفةالملةلىالالقافىإثبات

والطاننةالديانةفىالخدموماتحاديفمترطالمصرى2لمشزعأنرأينا

الشخصية.الأحوالمنازعةعلىالخاصةشريعتهملَطبيقلإمكانوالملة
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بهذاالمقصودانيلاحظولكنالأنحاد.هذاإثباتكلِفيةبيانيلزمولذلك

.النزاعموضوعالعلافةاطرافبينالاتحادذلكهوا+نحاد،

والملة،الطانفهْمدحدىزوجينبينالزواجعتدإذاذلكعلىوبناء

ئطبم!يجبفإنهالعتدهذافعمخبطلباخرىزوجةمنالدعوىوألدمث

باختلافجمرةولا،الدعوىمحلالععَدعلىبالزوبخينالخاصةالشريعةأحكام

عليه.المدعىعنالمدعىطانفة

والطائنة،الملةفىالخصومبمِنالانحادآإثباثكينمِةدردس!هْشلنرفى+د

الآئية:للمسانلنعرض

:الاثبدماتهب

تطليقالزوجيناحدوطلبمسلعين،غيرزؤجينبيننزاع،ليرإذا

.وطلب،والملةالطانفهفىالآخرالخصممعلاثحادهوذلكالخاصةالاثمريعة

فىالاخرالخصممعاخئلافهاساسعلى-الإسلاميةالشريعةتطبمِقالآخر

بإئباتالأولالخصميكلفهل،با+لبا!يكلفالخصممينفأى،والملةالطانفهَ

الإئبا!عبءيقعام،ادعىمنعلىالبتِنةأقفاعدةنزولأ-علىالاتحاد!مذا

أصلاأنابتهوفيماينازعباعشارهالآخرالخصمعاتقعلى

فىالأنحاديدعىمنعلىالائباتعبءالقاءالفتهمنبسيرى

الأحوالمسانلأصيلاجعلفدالمشرع*اناساسعلىوذلكوالملةالطثنة

المادهَفىالواردةبالحالةاستشىثما،لأسلامية،للاثمريعهَخاضعةرولفمخصية

ذىالاتحادشمرطومنهاشروطها،توافرت"ماإذاالثانيهَالفترةفى!مادسة

الطاناية-للاثمرانعالنزاعيخضعفهناوالملهَ،الطاننة

بثطليىَتقضىالتىالاستشانيةلللَاعدةنزاعهبخضوعقالمنفعلى

علىأنبل.نزاعمحليكونقدماشروطهامنيثبتأنالطانفيهْالشرانع

الشرانعلطبدقاراذ!إنوالملةالطاننهفىاذنحادمن)آل!ئبثننسهاالمحاكم

لمحعها!فامانذلك،بلإلباتوالملةالطائفةفىبالاتحاديقولمنفتكلفالطانفيهَ

الركونعلىبعدثس!مرلمكان!مئىبا+نحادالخحيوممملمولبرحىَ،الشلق
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)القواعدوأنخاصةالخصوملينالئواطؤمنمنعأوذلكبه،سلمواماإلى

تمكنوإلأخلافهاعلىالألقاقيجوزلاثواعدالساثسةالمادةفىالواردة

ف!الطانفةبالأنحادبلإرارهمالآمرةاثدواعدهذهعلىالئحايلمنالخصوم

للاستشاءوربخضوعالسادممةالمادةاصلعنالخروجهنيئمكلواحتىوالملة

والملةالطانفةفىا+نحادإثباثعبءيقعذللأ"وعلىالثلالية،الفالَرةفىالوارد

*)1(.عكسهيدعىمنعالْقعلىلاإلط،يذهبمنعاتقعلى

بخضوع.يدعىلاوالملةالطانفةفىالأنحاديدعىالذىانوالواقع

الأنحادلِدعىوهو،مستقلينالادسكانينمنفكلاالاستشانية،للدَاعدةنزاعه

كونوب!نالألباثلَواعدببنكليروفرلْىالاستث!انطْ،التاعدةل!ط!قتمهيدا

إذنالسابقفالراىاستشانية،اوعامةقاعدةتطبيتهاالمطلوبالتانونيةاللَاعدة

لاالإئبات!واعدلتحديدئطل!قه،المرادواثدانونالائباثقواعدلينيخلط

الشريعهئطبيىَبأنبقولأنكما.الدطبيقواجبهالمانوثطَبالقلأغدةلهعا*فهْ

الأصلهويعرالمسلمينلغبرالائمخصبةالأحوالمنازعاتعلىالإسلامية

نأذلكرلتوفيق.جانبهقوللهوالأستشاءهوالخاصهْالشرانعتطبيقوان

هووالأس!شاهالخاضنةللشريعةعهالمنكهذهخضوعفىهوالأصل

نامنسابتاكلناهمامعالدَولهذايتعارضولأألاسلاهيةس.للشريعةخضوعها

بينكي!رففرق،الشخصيةالأحوالفىالعامةالشريعةهىالإسلام!ةالمئمربعهَ

للشريعهْكوقفمعنىالعاهةالاثمريعةهىوكونهاالأصلهىالشريعةكون

وجب،الخاصةالشريعةشرطءتطبيقنخلفعندانه،عامةشريعةالأسلامية

.النزاععلىلنطبقهالعامهْالشريعةقولمنيعدعكماالبحث

لنحديدالآلباتفىالعلمةالتواعدإلىالرجوعيجبلكَلمماعلىوبناء

والملة.الطاننهَفىالأنحادإئباتعبهعلطلهثدىمن

فولهكانمنالآلباثعبءشِحملالائباتفىالعامةللقواعدفطبمَأ

الببثة،وللزمهمدعىفهوعرفاوغالباوظاهرأوأصلخلافعلى

.135ص74ف!رة-الشخصيهَالأحوالأصول-إسماعيلأيهاب1()
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)1(.الدليلأى

لغيربالنسبهَالشخصيةالأحوالمنازعا!فىالأصلهوفما

الأصلأموالطانفةالملهَفىالخصومهْطرفىاتحاد!والأصلهلالمسلم!ن؟

غيرللطوانفالشخصيةالأحوالوقرانمِنقواعدمعظمأننلاحظ6اختلافهما

هلةمنمس!حببنزوجينبدنيكرنأنالزواجلصحةنشنرطالأسلامهة

طوانفإلىلِنسَمبونأفرادتزويجعدمهوالأصل؟،نولذلكواحدةوطانفة

يئعذروال!ىالخاصهَالدينلِةطدَوسهاكنسِمهَفلكل،مختلفةمللاومتباينة

الزوجين.بيناخد!فوجودعنداجراؤها

الأنحادشر!براعونلاالمسبحببنبعضأنالأصلهذابنافضولا

عليهيطلىَماايضألِوجدالأصلهذ)1فبجانب.لزواجعندوالطاننةالملةفى

أغلبفىراجحأوقوعهشِصررفإنهولَعإذاالذىالأمر!وفالغالب"الغالب*.

خلافيدعىمبنذبكوعلىالمألوت.حسبوتوعهصدق!تصورأوالأحوال

يدعيه.ماإئباتعليهيمَعيلغالبأوالراجحخلاتيدعىأوالأصل

بإئباتيكلفلاوالط!انفهَالملةائحاديدعىالذىفالخصمذلكوعلى

علىالأئباتعبءيتعوإنما،غالبأ!لأصلحواِضأجاءقولهلأن،ادعاهما

للغالب.أوللاصلمخالنأحاءفرلهلأذاوالطاننهَالمل!ةفىالاختحفيدعىمن

الملهَفىاخ!لافبوجوديدعىمنعلىالأئباتعبءوثعفإذأ

أطرا-فمنطرفكلانمماءعلىالآنبا!هذا-ينصبانفهجبوالمطاثفة،

الآخر.الخصمطأنفةلولملهَمغايرةاخرىطانفةأولملهَالمنازعة

-للوطنينالانجيليدينوكنيتالأدفنتعمت-جعاعةبان!ضىلذلكوتطببتأ

احدهمااشين!ينالزواجفيبنولذلكالبروئستلأشىهللمذبشعِمنكلاهما

الطانفهْمخثلفىلهدِنزوا%لمحعَدلاالأخرىللطانفهَوالثانيهْالأولىللطنفةتابع

الملة.وأ

فىالعامةائنظرية-ةْالتجاردوالمدنيةالموادفىالاثباتأصولكذإبناْانظر"(!

بعدها.وما323ص8691بيروتطبعة-الأثبا!
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لاالطانفة،أوالملةفىال!فصومباختلافالادصكاءلميضأ-أزويلاحظ

طانفهْإلىالالضمامطريقعننانجأكانالاختلافأنأثبتإذاإلاأئرهبنتئي

معتمدهَ.دينيةورئاسةبهمعدرفثانونىوجودلهااخرئ

والمصادرالوضعيةالقانون!ة-المَوآبكدإلىالرِجوعيجبأنهوالأصل.!

منيعتببرمعشِةِجماعةإلىالانتماءكانإذامالبيانالمسلمينلغيرالدلهنيهْ

لأ.امالدينيهالعتهدة.تغيريبيل

الاخئلافكلدمهـمدجمىفياانهالافياتبءفقرلبامهَالقوا!-وتصبى

أخفىْنإذاذلك،امكنهاقيدحضهمايلَدمانالآخرالطرفعلىوجبدلهله،

العجزفإنلذلكوبالتطعيق.ال!طيقلغلمخاصهْالاث!ريعةفبنالأضكهذافى

علىبلال!أالنمخصاغبارالف!ك،-مفادهليتهطلابطريلَةالنغييرإئب!لت.عن

الشريعةالمحكمةطبقت،لأاانهنالكعلىوينرتب.القديمةملتهيوطانفه

فإنهاوالملةالطائنةمتحدى!كونالمالمصلمينغيربيننزاععلىالخاصة

أحدبان-الصددهذافى-التحدىيجوزولا.القانونخالفتقدتكون

بتوزيعسَعلقإنمافالمسالةلللَانون.المخالفالأنطباقهذاارتضىثدالطرفين

صسألةوهى،الخاصةالفمرانعوأحكامالإسلاميةالاث!ريعةاحكامبينالولأية

-،العابم.-بالنظاممتعلقة

والطانفلأءالملةلمحهالاتعاد؟إث!باتو!نل

فإنهأماديةواقعهيعدالخصومبينوالطانفهْالملةفىالإنحادكانلما

محكنةبهاقدحتطالمايلوسعكلمنوسيلةايةإثب!لهافىيتبلانيجوز

دليلوباىوبالأقراروبالؤاننبالبيتةالألباتهذايجوزذلكوعلى،الموضوع

المحكحة.إل!هنطمننآخر

سلممئىوالطانفةالملةفىالأنحاديئبتأنهإلىالنمَضقضاءويتجه

المدعىواممتمراروالطاننهْالملةفىبلالحادهماالنتاضىمراحلطيلةالطرفان

فىالمنازعهْيجوزولاالمنهائى.الحكمصدورحئىذلكعريدعىلاعلط

النتض.محكمةاماممرةلأولوالطاننهْالملةفىالاتحاد
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بانتقضىالثىالتاعدةالصددهذافىتنيدالتىالائباثقواعدومن

امرببلَاءالحكموهوالأسئصحابهووهذأن"،Sماعلىكانمابتاء"الأصل

ناالمحلَقالأمرهذابتاءبتخلفيدعىمنوعلىعدمة،يظنلممحلَق

ذلك.يثبت

انْسلطتهاحدودفىالموضيعمحكمةاستخلصتإذالذلكوبالئط!مق

هذااستئصحابيمكنفإنهالزواجقبلراخدةمعبنة-ملةعلىكاناالطرفين

ذلك.فبلالحلصلالنغببرْعلىالدلدلابلونمانإلىالدعوىرفعحنىالحال

بِجرىانمعثنهْطائفهْإلىالفمخصانتماءتنيذالئىأثدراننبين"تاو

الآخر-الطرف4كانإذاولكنالطالنة.لهذهالدينيهْلمرأشمطبقأالزواجائمام

اتمام)اوالزواجائمام!بلكد-!لطقةفىالأوكالطر!معهالمخئلف

علىدليلاينهضلافهذا،الخصمهذالطائفهْالدينيهَالطتوسوفق(الخطبة

رلطانفة.ذات!لىانضمامه

ثى.ثبتبمأرالملةالطاننهْفيانخصومائحادالفحكبهَتستشفو!د

فىالمحكمةئششفهماولكنللطرلمحن،والملةالطاثنةاتحادالزواجْمنعقد

!العكشى.بالدليلءتدحضانيمكنبسيطةفرينةمجردبعدالصددهذا

بذف!هلأيفبدمصنهذهبعلئللصبدأنإلىالمحاكمبعضوننجه

إليه.الأنتماء

واعطانيفة:اثلة!الأكقلافىإثباتو!انل

كدانبمااتثتيزعمثمالطنفهْوالملة!صَحدىالصرهـءنيجوققد

طائنةإلى6لضمامهطريوصونلكطاننةاوملةالأخرالطرتمعاخدلف

الئغيرأ.ْلهذارلمحتفئا+لضصم.هذايثب!فكيتمغاور.

:"الانضمامإثبا!

يغدرأنسنشْ!!ضحق*عئد.تله-لثأخبفأف.إشلبرمناشرنا

أخز.كأ،صئفهُإلىالأنخ!صخطريقعتوذلكارادتهبمطلقطاننتهاوملئه

يلى:فمالهانعر!!مسانلىعدةالانضمامهذاويثير
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الضة:ئفصأهلية-ا

لقد:تقوْ-حزيةلمصرسةأفلا"!ئمخصالْيكون!تغيولصحةلابد

اْ!خمىدلأيهف!قذمهثرل!إ!مق:جمى؟!ممخصن!ت!رضابالأطيةويتصد

الطوانفإحدقبختئلألزاز:يالانطمعامبك+3الئتفنمحكمة!ضثضد

.ككونإقيغمنوظ-لضنحتهفلا3فلىلون2ثلفسعلىبالولأية-"مرتبطالديتية

اللازمالرفمَر*كلقا"لونئهنن3وحىفيلاديةوالعائمرينالحاديهْسنبلغكدْالمثر

طهائزول!ىالخامشهْ،عشبرءإ(سنبلوغيكفئ-بل!الماليةالئضرفاثلضحة

إلىا!رارها"با/لانضمامعندالزرنجة.كانثلمئى!ؤإدناللنم!ر!.علىالولاية

؟علىالولإهطْعمهاصفز!ت.-عشر1الضامسيئ"ص.جاوزتقدالكائوليكالزومطاننة

الطعنمجبيماحكيرفنلِكون.فإنهبنفسها،زواجه!مبلاسرةقملكوأصبحثالننس

يىهبمهلاديهَوالعبثمبرلبنالحاديهسنبلوغهالعدمبالبطلانالمرارهذاعلى

دمنها*.03صدور

.لقدصة-3ألطثفةاخطلرعلىالئفيفرئو!عدم2-

طاففحصأرملتسهبنيغمِوأنللشخصيجوزالعقيدهَ،حريةلمبدأطبقأ

هذايقومينفعتريطضبولغصعليهاقيد!ويعدالحريةهذهمعويشافى

وا؟أخر!طانفهَ،إلىالانضمامفنىبنيئهالتديمةطانفتهباخطارالاثمخص

فعلا.الأنضماملحذابحصولاخطارها

لآئاره:.مننجاوأصبحفيهتمقدأنهالئغييريعتبرالذىالو!ثنحديد3-

يحددهاالتىالرسميهَالأجراءاتاستوفب!مصَئمفدالدخييرلِعد

التغي!رفانالإجراءاتهذهتدسَوفلمإذااما.إليها.المنضمالطثنهَفانون

شكفىالموضوعبةالسلطةالمموضوعثماضىيكونكمايتم.لمانهبعتبر

النفس6علىالولايهَببلوضكلهاشَه!النىالسنلَحدبدفىالمسلمينكرشرانعنخملف()1

الممنطبلَةهىالأرئونكسالرومشرلِعهَكان!،الحكمف!هاصدرالسَالدعوىفنى

للانثى(.)بالنسبةسنةعث!ربخمسةإليهالمضارالسنالشريعهْهذهوتحد!النزاععلى

من916)مادةسنهَرعثمر!بإحدىالسنهذهتتحدالأرثوذكسالأفباطشرلِعةرفى

للكاثول!كوبالنسبةسنةعشرثمانىالانع!لنولدى(الأرثوذكسالأقباطمجموعة

للنتاهَ.سنةعشرةوأربعللفتىسنةعشرةست
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التغير.حدوثهـلالنالىللطاننةالألضمامناريخنحديد

الامضمام:طله!فدولفى!كنيممةسلطة،-

التاكدنىالحقالكنسيةللي!لطةيكون!القدةلحر!ةاخلالأ-لايعد

الائصخصمنسليمكاملاعت!عننايعولهالانضمامطليجديةمن

اثلانون.علىالتحايلمجردلإنضمامهيقصدلموانهالالضمامفىالرا!

صمعمضمنيدخلثينيأفرارأللسلطةهنهعنالصادرا!لرارويعد

الكنسية.للجهكالبيةالدينيةالأعمالمنانهياعتمباراختصاصها،

الطالفة:لذاتظ!عةمللاةمكثية6وحديىلامضملمئضمد(-لا5-

معينمك!فىمطنةلكنيه!ةنَالعاالئمخصيكونان!رريحدث

تاكعةاخرىكنيسهَإلىوينضمأخرلمداومكانإلىينتكلثم(معينيلدلىال

ثماسررطلكنيسةتابعاارئونكع!يأقبطيأمئلايكونكانوالطاننة،الملةلذات

لاضامثلا،شيرافيالأرئوفكسالأكهظكنيعمةإلىوينضماثماهرةإلىينتقل

لعضويتهاشمراراوإنماللطاننةنغيراالكنيسةللالكالجديدالانضم!امهذايعد

ائومانجإذاجديدة!مويةالالحضمامهذاطثئلاحيث6السا!تةلطاننة;فى

فالشخص،لدعوىرفعقيل!والطائنةابملةفىالأنحادئمرطئوافرحولنزاع

اسيوطلكنيسةتبيئهتاريخمنذالأرئوذكصالأقباطلطانفةمنتميأيعدهنا

با!ماهرة.شبراكنيسةإلىانضمامهنا!يخهنوليس

إلالضمام:إ!طالدإلغياء

انرلطاننةاوللملةالدينىللرضين!كلىطنلَضمعكمةاحكامتس!ثو

للطلىفجقحهديته.محمتينإذا!نلمكانويعتلرهفبوبهبعدالالضمامييطل

للحريهْطبقأئمارسهاالتىالكنيسةحقوقمنيعدالألضمامكرارالغاءاو

كما-القرارهذافمث!ل،للكنائسالمائمرعبهااغرفالتىالم!ظيميةالديئية

الكنعميةللجهاتالبافيةالدينيةالأعمالصممفىيندرجالنقضَمحكمةقال!

نملكهالاالجهاتهذ.اصهعثفضفبةسلطةايةممارسةكلطلمنيعدولأ

.1155المنة462رقما!مانونصدوربعد
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وقراراإدارياعملاإذنيعدالانضمامإبطالأوبالغاءالصادرفاللَرار

يمالتمنالنحتقلهعد!صدرانفطوالأصل!نيعممة،صادرأ-عنلينيا

هزاهي؟صملجم!لنوبالتد!ةنفسيههداِنجليةمممالةبنالاي!يعددضسه

اثمضأء.لتدظلهخضبعلألن-ثمرير

فىالكنييهـةصلطةلطنلأتعارضلنهعلىلميتمًر..صماءدلنقضو!

وطالمابإرادتهامعقردالألطممامطالمما-أنالدةحريةجمبدامعالتصرمسانل

فثها6الحاكمةإلعملطةمنتدخلدونالدينيهَبمهصهامحدودةالسطةهذ.ان

.2ط.الانضمامار.قىتبصان/إنن

+:المفصولنفلأو!م!مللألقديدومشكلةالكنيسةمقالفصل

رونف!هغدرثممطنة،!ظانفهإلئينئسبكانشخصأانمثلايحدثهْد

فقامت،الجديدةالطائفةقواعدعليهتفرضهبمالِلَملمذلدوبعداخرى%لى

عنداَلأحوالأغلعبفىذلفويحدثبنصله،الجديدة!طانفةالدينيةالرئأسهْ

الواجبةالشر!ةلهتخولهاالتىالحلَوقمنحقباستعمالألاث!خصهذافيام

ملةتكونأفماذاالمننردة،بإرادتهالطلاقايتاعفىالحقسدماولاالئطب!ق

ماالقديمةطاثفنهإلىيعودهل،الفصلدرارصدوربعدالشخصهذاوطانفة

.،أملةبا*لِصبح

النصل.وقراراحنضمامابطال!رارلينالفارقأرلأنحددأنعلينا

!لمَعرضالندَضمحكمةعن1/7891)1(25/0فىصادرحكمفى

ضالث:والنصلالأنضمامابطالبينللنرقالمحكمة

فىالبحثسلطةالمكنسيةللجهماتاقالمحكعة8هذفضاءلى"المترر

ننبعايضألهاانكما،بداءةإلبهاالانضماملفبولالعنبدةنغببروبواعثدوافع

لمكأنولْعمَبرهئبطلهانلهاانبمعنى،حصولهبعدالأنضمامسلامهْمدلى

يستهدفولم،النيةسئانضمامهعندكانالشخصأنلهااستبانمتىيكن

معاصرأالأبطالسبييكونانشريطهَالتانونعلىالتحايلإلاالتغحلرمن

.ق46س28رقمطعن)1(
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ويعتبرزجعى،بفرعندنذالالغاءهنبهمطعليهلاحقأوليسالالضمام!هرار

الظروفمرافةالموضوعوثلاضىلهحلثهلم-ت!لراوكأنمذهبهعلىبلايأ

الذى!لوصفكانايا-الانضمإم!رارالطلىإلىالدلهنيةبالجهةحدتالتى

وانهلهاهللبد!ةلمكنسيمةالمملطكلط!فىصكور.-لعحقق"منعليهنط!مه

إلىمردهوانطله!هئثديمغدالالضمامطالبسؤكاثيةأساس-علىينبنى

فى!ف!خصسلوكمبعئهوليصلهومعص!رالالضمامثمراومصاحبسبب

المَانونبنطبونننعلقن!فهعملأةنملدباعنبارسليما،اننمانهعلىلأحفةفنرة

.الدعوىوأفعةعلى

التى-الانضمامْكرارالظالحالة-الحالةهذ.ليناللنهركةويتطن

فمامو!ينالتغيير،فىالغئ!جزاهالبطجناوالالغاهلالعمحدياؤها?

سلوكانإيهاالمنثمىالدهنيةللعههَ!ت!نئمنيةوحسنعَيدةعنالالضمام

نولمحعنجإ.دهاالطانفةنعالميخالفماصدم!وانه!يمعرالغمغصبىالمنضم

يعتير9نلاثلديمةملتهإلىالمفصوليعودولاالكن!سةهمنالفصلجزاءعلهه

ملة"1(.ثومذتبلا

النصل:عليالمتهالأثر

ئم،الأرثوذكسا!باططانفةإلىينتعمبككشضأ.ان!خبئإذا

هذهقوأعدعليهئفرضهبمايلَملمئلكويعد8سريانيأولضبببئطانفئهكر

.8الفضلليهلتهئكوقفماذامنها،ضصلالطاثفةه

الوفتفىظلوإنلهطففةلا!صبع!اثمخح!هذاين!فلَهروكأ

بلألرنجكمالهيمكنلاالفصلقانلخرىوكعب!ةوثوفكسيأ.سيحيأنفعمه

لهصبحانعلطويترتب،صدورهتاريخمنمباشر!بخأئر!عملبل،رجعى

الشخصهةةاحوالهعلىالإسلاميةالائ!ريعةوتطبقطائنةْبلاالمفصول

!ضبلعلىالدترتبالأئرلطبيعةالنتضىمحكمةتعرطث؟وقدهذا

ئميكوقالأنضماملأنرجعىأئرلهيكونلأبالفصلأثمراربانفالَضت

لَى.45ص51طعن6.21/7791/نقضالِضاأنظر(1)
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المفصولوجالزلينالطانفةفىالأنحادشرطيتخلفذلكعلىوبناءصحيحأ.

هىالاسلاممِةالشريعةولَصبحمعه(فصلتلْدتكنلمكذازوجتهوبينمثا؟

زوجئهفصلتإذاوحتىبل،المجالهذافى،ا!سمربعم،الاختصاصصاحبهْ

لهعدبينهماالملةفىائحادبوجردالقؤذيمنىفلاطائفةبغيرالاشانواصبح

باجماعإلأ-الشريعةهذهثطبقلاحيث،الخاصةالشريعةلالطباقكافيأ

والطانفة.الملةفىالأنحاد

مقالمسيعمةالطوانفالجميعالموحدالفمغم!ةالأعوالىثامذيِ!ف!ولمموقف!

الطالكا:الفئيينم!فبكلة

1)المادةفىورد 4)rيلى:ماالمشروعتامن

بهذاالمببنة"للاحكامخاضعة7لارمنعنهالهنشأ-ومالزوجيةتظل

01لطقوسهاوفالأالدينيةلممراسيمتمتاثلىبا!اثمري!عةوالخاصةاثعفون

-قيامإْب!اءدياتتهاوملتةلوطَاتنئهالزوجيناحدبئفييريطدولا

الزواجبصحةالخاصةالمنازعاتصكلىالأحكامهذهئسرىوكذلكالزوجيهْ،

لا.والأللصا!ْوالتظليقبا!لاقوبانحد4وبطلافه

مبرراتهولهالمسيح!ة،للكنائميملحأمطلبأيملكبالحكمهذاأنيراعى

المنفردةبإرادنهالزوجحةالعفةاطرافطاحد!امثونئحولالنىالمعتولة

الحكمهذايصطدمولكنالعحثة.لالكتحكمكانتالنىاللَانون!ةالمَواعدبنغيلر

شانبةالحكمهذايشَوبلْدؤلذلكالأعتهادفىألاثمخصحريةوهىمعينةبعقبهْ

هذااسنفادةسِمننبعالعفيدةبحريةللانمخصفالاعئرافالدسنورية،عدم

وارتباطلالضالالجدبدةبالعتيةالمتصلةا!مالونيةالأحكاممنالشخص

المولْفمعالجةالأوفقمنولذلك.العقيدةبهذهالزواجعتدئحكمالتىا!مواعد

بالطرفوإضرارغشعنالئغييرهذايعْاندونئحولاخرىبأحكام

الاخر)1(.

الأحولاحكامشرحفىالوسيطمؤلفناْفىالموضوعلهذامستنيضةمنعشةانظر)1(

إلى603صمن8691بيروتطبعة-الأولالجز.-المسلمدِنلغيرالشبخصية
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نىلفاالفر!ا

وتتمنطملأمليةقضاثيةجهاتوجودوجوب

5591لسفة62!اوت!لقانونdصلور

القضانيلأ:بالجهةالمقصود

منالثالئةالمادةمنالئانيةالفترةفى-المصرىالمشرععلق

جهاتوحودعلى،الخاصةالفمريعةئطبيق-5002لسنةارئمالقانون

صلور)وتت5591سنةدلهسمبر31حتىللمشازعينممضمةمليةقضانية

القضاثطْأالجهيماتعنىفماذا1(.559لسنة462رلْماللَانون

المنازعاتفىتفصلالتىالمحكمةيوالينةقضانية،جهةكلمةقعني

قبلاببجاكماواليئاثلالكمئلالمعملمقلغ!ككنهل.الخصوماتاو

59بسنة462رنبماالمانونصمدور oنشأةلتاريخصضناانسيقثمدا؟

!ضانيةجهاثِوجوذيلىانتهىثدالوضمعانوراينامصرفىالطانفىالتضاِء

لغيرالائ!خصميةالإخوالمنازعاثفىبالفصلاختصتطألفة؟متعددة

ءالسلمق.

تعنىفماذا"بالملية"،اثمضاثعةالجهاتئلكالمثمرعوصف"وفدهذا

الكلمةأهذه

ثلائة:.المسيح!ةبىمذاهب،المذهبتعنىالملةانراينا!مد

عيارةلكانتلممعنىبهذاانجننافإذاوالدربرتعمتهال!ية،رِالكائوليكيةالأرثونكميةِ

للكعوليك!وأ!خرللادئوذكسملىهناهـ!ضاءووَجدانالمليةاثمضانيةالجهة

طوانفئعددتف!ددذلك.خئفعلىكانللوالعولكلاللبروتستلألت.وئالئط

قانونصدوردبل-طانفهَلكلوكانالكلالوليكيةوكذلكالإرئوذكسيةالملة

-مفهع!-كلكانتفلقدوالبروتستانتا!مراؤوناليهوداماكَضانبهْ،جهة-أ559

طوانف.إلىينقسموافلمواحدةملةتعد

ملىفضاءوجودتعنيانهاعلىالمشرعسبهبار؟ضهمذلك-وعلىءْ
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افىَ،الومعمئفقأيعدلاإنماطواننها(ئعددت)مهماملهَكلبأهللِخ!صمذهبى

:بئلذلك5!91،لسنة462ركمالقانانصدورجملالحالعليهكانالذى

ولاصدورقبلال!ضحعليهكأنماإلىينصرف،أاسدب.هناالمشرعممَصد

ئج!4علهارةثعنىذلك-وسكلىطاننيةهثضانيةجهكوجودوهوالأا!مثونه

ا!مانو)!صلور!بلوثدتالتىالطائفيهْاالمضانيةالحهاتملحة!!انىَ

إلط.المشار

بنعا،طاننيأ،انثسامألمقسملمالئىالاسلاهطْغيرللمللبالنسبةولكن

.لها،بالانسية!صدقفإنه!تمَ!يمها،!طاننى،لهقرفلمالمشرعلأنارالورقع،

البروتبمت!اِن!ةكالملة-الطللمي.ك!تحيثهلطَ"قضلأليةئجهةلممثمرعجصر،

ملية.فضانيةجهة-ثمراؤونوالبهود

462،لسنةلكلالتانوفه!لورقبلمنكلمةبخهلأ!ضانيلأالبهلأتلكلكونانيب

حقي)5511212191(:لى91!ه

نجههْتوثدأنص!النهدةفائحرائعافطلهاق6م!تراطفىالمشرعيكتفلم

ثلدتكونانايضأ6سترطوإنما5591فانونصدورفبلطانفيةكضائية

الكلمَهْ.هذهئعنىفماذا،منظمةجهةاثدضانيهْ،الجهة

الدؤلةفامث!ألهْيئة"آلتىاؤالجهةلفكهىالمنطضةالمَضناني!الجههُ

الدلَنيذقوةلأحكامهاوجعلتمحاكمهاولرثبهافاعثرفتثفمريعيأ،يتدظيمها

ا!مضانية.الأحكاملسانرلمَوافرالتى

فىالمسلمينلغيرالطاننىا!مضاهاخنصاصانإلى!بلمناشرنا

1856سنةفىالصادرالهمالهونىالخطمناساسعلىيقومكانمصر

مايوؤأخرابرايلواولفبراير3فىالصادرةألعالىالبابمنائموبىاثوعلى

المصرية.الحكومةإلىايلاغهاتموالتى1918سنة

مجالسانشاءوجوبعلىنصلَدالهمايونىالخطهذاانويلاحظ

فىمعأويشنركونينتخبونالطانفهَمناعيانومنالدينرحالمنمضالطة

.الدعاوىفىالنصلومنهاكلهاالطانفةامورإدإرة
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عليهانسبرلوانحسنبوجوبالهمايونىالخلطهذاقضىكما

اخئصاصها.فيهاويحدداحوالهاإدارةفىومجالسهاالبطريكخاناث

عموميهَلانحة8/2/1862فىوضحتلثدمماعلىوبناء

للارمناخرىعمومية+لحةسنتكماالأرث!وذكس،الروملبطرلِكخانة

للأسرانلسِن.وئالئةالأرثوذكس

الحكومةفام!فلقدمصر،فىاماكاالعثمانية،الخلافةعاصمةفىهذا

الأقباططانفهْبشظعقلمتحيث4طواففئلاثاحوالبشظبمالمصرية

الأفجيلببنوطانفهْص415/883/1فىطصسالرالحالىبيأمرايأرثوذكص

2091سنهَمارسلىلفىب!اثرالعالىيالأمر-البروتستانت-الوطنين

.5591لسنة-27رقمبالفثونلإبرمو،طلاائوليلا،طانفةثم

اخِتصاصهاكانوإنمابشظيمها،كَوان!تصلرفلمالطوانفبلاثىاها

احكاممنيستمدلاتباعهاالشخصيةالأجويلمندازعاثفيالنصلإفياثدضلني

فىوهى.يهالملحتةالمنشوراتوكذل!%ليهالمشارإليمايونىللغط

كانطالما!لَرانينالنى-نظبث:الطوانفبعننملالىاثمضانىاخنصاصها

هذاويحصل.براءةاوفرمانالهيصدرمل/ولlحتىالحكومةمنبهاءمعتيرفأ

رناسهلهاالد!يلطِوانفعاليأمررئيسهالعيلناعًدمادطر!،مكنالاعَ!رأت

تابعةمصرفىرئاستهاالتىللطوانفالداخليةوزيرمنبقراراومستقلة

مصرفىالأرئوذكم!السريانطانفةرنيسمثلآخربلدفىاعلىلرنيس

ئركيا.فىماردينفىْبطريكهاوهذاْيتبعاثدثسمطرانيتيعبحيث

اثملألونصدزئركياعنمصرانفصالحثونكنفما5191سنةوفبى

نجها.المأنمهثدضْاءولايةفىالَأستمريرالليتيهّالطوثفمجؤأا9!ا-اهلسنة8رثم

الأسلاميةغيرللطوانفا!دضاءولايهْأصبحتالقانونلهذافطبتأ

بقيإنماالعثمانى،بالئشريعصل!هاوانمَطعتمبلاهـمرةالمصرىلثفالونمنصدمتمدة

يتثأولفألمالثىلهاللةوبالمنشوراثيلهمالونيبالخطمحددااختصاصها

نلكفىيشتوىا!دضاء،توحيدقلألونصدوروخ!ىتعديلبأىالمصرىا!مانون

ا!موانين.هذهبمل!للظملمالىَوئلكبقوانيننظمتالتىالطوانف
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بالطانفة:الاعترات!م!ة

الخطعلىاسلتدقداثمضائىالمليةالمجالساختصاصانراينا

رقم8القانونبمقلَضىالِضأذلكتأكدكماله،الملحقةوالمنشوراتالهمايونى

الطائفةئكونان-جوهرىامروهذا-ذلكإلىيخماتولكن1591،لسنهَ

6لباعأحولهيجمعالقداعلكل"جازوإلأالمصريهْ،الحكومةبهااعبْرفتلْد

أنالعانليةولعلان!مني!بعفاومامعأوالطلاقللزواجخاصأنظامألهمويتخذ

الشخصيهَ".أحوالهمكلفىعليهمالحكمبولايةويثمعْثاضيانفسهينصب

ضمنيةنجطزبقةيحصلقدالاعترافهذاأنإلىْقبلمنأشرنأوقد

هذافىبفىفلا.المصريةالسلطاتبنالطانفةرنبسنعببنباغمادوذلك

!علام،العامهْللاثمروططبثأالمعنويةالشخصيةللطانفةئئبتأنالصدد

صحنوغى-بها.للدولةالخاصالأعثراتمنلابدبل،المعنويةا+سخاص

46ركمالفانوقصدورجمللهكون-حاصلاانيجبالأعنرا!هذاانالببان I

نجعدالدولةبهأاعئرقثفداخرىطوائفوجودتصورنافإذا،5591لسنة

ناحيةمنأئبرإىالأعترافهذاعل!ينرنبلأفلإلهاثلانون،ْهذانفاذ

احكامهتطيي!نطالْى1هـ59قانونحصنرحيث،التشريعىالأختصاص

.0002لسنة1()؟رقنمآلعَأنونفعلوكذلكقبلمنهاليالمعترف6لفبالطو

رثخالقكونصدورقبلمن!ملأمليةثظنيةجمها"قلهاكانتالقىالطوانفتعديد

5591:لسفة462

قبلمنظمهمليةقضانيهَجهاتلهاكانتالثىللطوانفالآننعرض

هى:الطوانفوهذه559،1لسنة462ركمثدانونصلرر

المسيح!ة:الطوانفأولآ:

الأرثوذكسية:الطوانف(أ)

الأرثوذكس:الأصط-ا

فكان6)الحنكومةهنمعينن..معئمدنظامللطائفةيكنلما874عامحتى

وبعدالطانفهَ.أمور-كلفىويتصرفونالدعاوى-فىالحكمشِولونالدلِنرجال
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معالطاننةأعبانمنجماعةائفىَاAyrإعامالثانىديمدَرياثوسالأنباوفاة

ملىمجلسانائماءعلىالبطر-سكبةووكيلالأسكندريةمطرانمرلْصالأنبا

الشخصطَ،الأحوالدعاوىفىالفصلذلكفىبماالطانفهْشؤونفىللنظر

بتاريخدكريتوكهاوصدرعليهاالنصديقنمأنهقيللانحةفرضعوا

المجلس.هذابتائمكيلخاصأ6/2/1874

لانحةبمق!ضىكلهالملىالمجلسشظيماعبد14/5/1883وفى

أيدىفىكلهاالسلطةاللانحةهذهجعلتحبثا83Aعامفىصدر!

والطلاق.الزواجدعاوىفىالنصلشأبئفىحتىالعلمانيبن

رناسةلأحكاممعدلأ8091لسنة8رقمالقانونذلكبعدا.صبدو!!

منينتدبهدمناردلهطرلىالرئاسهْجاعلاالأرئوذكسددباطالبليالبجدس

رجالاشتراكاعلدةبتصدا12سنه3ْرقمالقانونصدركماالإكلمروس

يكون!مواعشراشمنالبجلسجعلبانفطيأاشئراكأالمجلسبعطدهق

خمسة،بحضورجلم!اتهوتصحالبطركينئخبهم-الدينرجلامنبنهماريعة

نانبه.أولفبطردالرناسةحنظمعالعلملأللطن،مناث!علىيربعةمنهم

1المادةوبممَتضى1883سنةبلانحةالعملاعد2791عاموفي i

مطرانهارناسةتحتايرئميةكلفىفوصكلةمجالساللانحة-انمئشتهذهمن

المجلسلدىاحكامهاتسئأنجفوكانتالابتدانيةالدعاو!كافةفىالجكمئتولى

.العامالملى

الأوفودْكس:يلروم2-

فعلاويقيمونللإهمكندريهْيعهنونالأرثوذكسيلرومبطا!كةاكئركان

هكذاالحالولستمرمصر.إلىعنهموكيليارسالويكئفوقالتممطنطينيةفى

بسببالأرئوذكسالروم-عهدهفى-كثرحيثباشا،علىمحمدعصرإلى

البطريركفعاداليونانبلادمنامالشاممناكانسواءمصر،إلىالهجرة

حتئلهننسهعلىسدسعىحيث82Iسنهْالأسكندريهَفىاثامةإلى

البراءاتلْوالثثم1846،سنةالعالىالبابمنفربانعلىللبطريركحصل

سنةوأخرىدينومنصفرللبطريرك1875سنهْواحدةمنهاخلفانه،بئعببن
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خلافشب2591عامفىالبطركهذاوفاةوبعد.فولْيوسللبطريرك0091

البطركبانئخابالخلافهذاوانتهىخلنهانتخابفىالطانفةداخلعنيف

هذافدم+A/12/1127فىبنعشهملكىامروصدرميتكساكىمجللوس

لحدمكمااعئمادها،يثملمالطاننيةللمحكمةلائحةمشروعللحكومةالبطرك

أيضأ.تعتمدلمأخرىلأنحةالطانفةمنالمصريون

فىالحكميتولىأناساسعلىيسيرالطاننهْلهذهالملىاثمضاءوكان

حكمهاوشمتانفابتدانيَمحاكمأبرشيةكلفىا!ثدانيةبصفةالدعاوىجميع

البطر!رك.يرناسةيالاسكندريةلهعقدمجمعلدىالدضحلو!كلفى

الأرئوؤ!ه:ا!أركأ3-

النظاميةاللائجةثمصرالأرئوبنكسالأرمنطاث!فةعلىئعمرىكانث

لشظيم-بطريركيةا17/3nor/فىالعالىالب!لقصلهقطصاثرةالأساسية

ايداككاويفىللخكبمثائمكل!بملَئضاهاوالئىالهمالهونيالمخططبتأالأسئانهْ

من-يصلمنتخلطنعلمان!ومنالدهنرجلىمنمخلكطةفضانيةمجالس

الطائفهَ.

ككافةلأئْحة-ْالأمشلألةتطبيقلمكانالصعويةفنانهلوحظوقدهذا

خأصنظاموضغولنلكبمصر،الموجودينالطانفهْابناءعلىتناصيلها

حيث2/5/5791فىا!مسطنطهنقةبطريركيهعلطصلقثللابرئئطَ-ثمصريه

انضمامبشرطالمدنىالمجلساخئصاصمنمصرفىلمحكمولايةجعل

م)وكبلهاوالمطرأنتحنوئاسةإليها!ليريكونالعموميةلجميةاعضاء

--ْلمنظأم.!ا/الحكلهةتعقد25(!ولم

المجكسلد!تسثأنفالمجلسهذأاحكامكانت4191سنةوهى

بهذاالعمل-ذ!بعد-ولكنَان!هىبالآسثلألة،الأرمنبطريركيةفىالمختلط

الحكومهانويلاحظله.اسثشافلااثئهأنظلحكملع!بووصارالاجراء

دأخلدةلانحهْتقديمهالعدمإدارلِأ-الطانفةهذهاحكامشفذلاكانتالمضرية

الداخلبة.رزارةلئصدصسنخضع
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الأرئوذكس:السريان4-

الأرثرذكسالسريانبينالعقاندفىفرقيوجدلاانهالملاحظمن

وأنالأفباطلطانفةاثمضاءفئلابعدنالسريانكانو!ادالأرئوذكس.والأقباط

موافلَةبعد1391سنةمصرفياسئحدئتالبطريركيةالسرلِانوكالة

ايهـفباط.بطربركبة

السرلِانبطريركيةبوكطيلقبلْس!سالطاننةهذهويرأس!

يعَتعشهأنولوا!لدسلمطرانومالعأإداريأتابعأكانوقدالأرئوذكس.

منيصدركانبأمرالداخليةوزارةوتعتمده،ماردينفىالبطريركبصرفة

الذيناعيانْالطائنةبعضعملهفىيساعد.وكانمصر.محافظةإلىالداخلية

لانحةلهمفليس،موضوعنظامبغيرعرفماملمامجلعمأاوجمعيةيؤلنونكلألوا

يجرىبلدعوىاىفىلِحكملاكانالبطريركئئالوكبلانكمابالاجراهيت

فد!ا.للتصرتبرايهمكلفوعهْهارثينفىالبطر!إلىيركعهأثمثفهَاالئحق!

الكائولطكيه:الطواثف)لط(

والأرمناللاتعنبىوالمرارنةوالروماحباط:طوائفسبعوهى

*لأ".والكلدانبرالسريان

يلمحلإمبينموزعةالطوففلهذهبالنسبةاثمضاءسلطةكلألثوثمد

الملية.والمجالسالكنممية

فمَطالأكليروسرجالمنمائمكلهَكانتفهىالكنِسيةالمحاكماما

لهئغلقماخاصةالزوجيةالدعيرىفىوتنصلللطلألفةيلدينىالرنيسويطنهم

فىوبالحقالزوجينلطنوالتفريقالزو!جيةالمسثنةوبلزومالعقدبصحةمنها

البطريركديوانامامابتدانيةمحاكمباغهارهااحكامهاتسئانفوكلأت،النفقة

رومافىالأعظمالحبرامامألاسشنافيةالأحكامفىريطعنا!اسلاهنة،رنبساو

فحسب.بطلانهاوزواجصحةفىالفصلموضوعهاكانإذا

عداماالكائوليكيةللفوانفبالنسبةوجدتفتد8الملالةالمجالساما

*اللجانأوالبطريكخانهَ"ئجالستسمىالمجالسهذهوكلألت،اللاتينطاننة
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وأالبطريركيراسهامعينينأومندخبينعلمانببناعضاءمنمائمكلةا!مضانية

مسانلباكىفى،وللحكمالطانفهفىوالزمثيهرلماليهالأمورلادارةمتدويه

.الزواجمسألةس!اماألائمخصية،الأحواذ

عير!م!بَةالمجالصفىالحكمننولىكثتالنىاليناتانويلاحظ

رأخرهالوانحها.الحكلث!اعتمادلعدمالكائوليكية،الطوانفاكلرفىمنظمة

اماثمانونلممنظمةولكلالوليكاياومنطائنةمنهاجعلىاطرادبغيريسيركك

.0591لعمنة.27رفم

الملعةالمجالساحكامئثف!ذعلىئحرشيلمح!ريةالحكومةكثثوث!

ءمعالكبوليكالأرمنلطانفة!المممهةحمتىدل8يعنمميةالنحلاماحكمامدوق

احكامهاالحفومةللنذ!لمالداخليةللايحرا.اث..لائحهْتضعلمكثونل!ظيعها

الشرعيةللمحاكمدانمأكلألوايل!جاونيلطوففهذ.لتهاعانلوظوفإدلريأ.

الجثمانى.والتفريقوبطلانه!زواجصحةةqtrعداالشخصهةاحوالهمكلفى

اللهروتستالية:الطوألف)ب(

حبث4/6/8781-فىاليروتعمتثتطانفةالمصريةالحكومةاغرفت

الكنانسكلمةنطهةيجمعت-الذىللطانفة!كوليولبتعيلنعلىامرصدر

للخططبتأالقضاهولأيةيكمنمبهاثالطائنةالاعترافمجردوكانالأثجيلهة

الهمايونى.

الألج!لببنبشأن2091مارسأولفىعالامرصدروفدهذا

حيننذالمحوجودةالبروتستانتيةالفرقكافةترحيدئمالنظامهذاوفىالوطنلطن.

فىلدخماكدالتىوالفرقالكنانصتضمانسلفأوأجيزواحدةطائنةفى

بعدفعلاضمتوفداتباعها!دبنسبةالعمومىالمجلسفىوئمئيلهاالمسئتبل

كنائس.عدةذلك

علىشِشقونما-كئيرأانهمالبروتممئانتطاننةاتباععلىويلاحظ

أبناءبعضويتبعفااخراسمتحتاخرىكنيسةوتكونمعينهْانجيليةكنيممةلا

أجديدةاخرىلطانفةمكونينالجديدةالكنيسةائباعيعدفهل،الملة
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واعترتالاننساما!لالكمظالمصريهْالنثضمحكمةرفضتلقد

وفرقشعِئنرقوا-إلىههماواحدةطانفةالبووتستانتىلممذهبأئباع

تلدمثلإلىالاثضمامانثلكعلىورنبتواحد.طاننيهوحدةواصك!رلهم

يه.يعتدلبعدَيدةتغ!راكعئبرلاوالشىالنرق

اليفود!ة:الطو!نجفظلهأ

:والترإعونالربانرون:قسمينإلىط!هودينلَسم

الرلطل!ون:(أ)

ويغتبرونوسناراديم،اشنكجازيم+قصمينلإلىالربانيونأليهود2ينتسم

كلهالقطرسكان*هىحاخامهموئمتد+ولايةالحكرمةهبهااعئز!واحدةطاننهْ

محل!ب!للطاتْوكان.الأسكندريةحاخامخلألة-فننبعوالبحيرةالأسكندربةعدأما

فىالحاخ!ممعبالنظريخدصوهو1887شنةوضعثنجلانحهمنظمإداز7ْ

نفسهالحاخاماختمنصمنفهىالمَضانيهالمسفلعداالطاففةأموركل

ينببه.منبواسطةأوبنفعمهيتولاها

القضاءوظينهَب!ظبم0191سنةفىلانحهْ-الطائفةمجلسوضعوف

الشرعبةبالمحكمهَوسمبتالحكمحننولىالنىالينةبكهقةعلىنصت

فىصبرتأخرىبلانحهَاللانحةهذهصكدلتثم،-التىالإكراءاتوعلى

ابئدانيةدرجدينعلىالفحاكمكانج!الأخيرةاللانحةهذهوبممَتضى2891عام

اسشَنافها.ويجوزابئدانيأل!ظركاتَالدعاوىوجميعواسئننافيهَ

طاننهَيؤلنون)والبحيرة(ِالإسكندريهَفىالربانيوناليهودكانولتد

قبكمنرسميأبهامعترفالقطر،وسانرالتاهرةفىالربانيونعنصميئمَلة

المحاكمأنغ!رالداخلبة،وزارةمنبأمررنيسهايعتمدكانحيثهالحكومة

عنمخدلناالطانالْهَهذهنظاموكان.الأحكامهذهلَنفذكان!والمختلطةالأهليهَ

والمجلس،الشعبعامهَمنيندخبالإدارهَفمجلسالطوانف،سانرأنظمة

ويتولىتسِنه،لَجديدويجوزمرئبهويحددمعبنةلمدهَبعقدالحاخاميعدن

الشعابزافامةالحاخامويئولى.والخيرلِةالماليةالطاننةاموالإدارهَالمجلس
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الئمرعية.المحكمةويراسالدينهة

ءل!:االعر()يي

صادرةسنيةاهـادةبمدَتضىمممتقلةكطإئنةمصرفىبهماعئرفو!د

؟/181.1884/فىيلنظارمجلصرناممةالى

لهموكانعليها،مصلقعيرعامةلانحةالطففةلهذ.كلألتوثص

للطانفة.بصوممنلعامباحراعينتخهونعضوأعاثمراتىمنملىمطس

فىوالنصلالطائنةاموركلإدارةالحاخاميرناسةيتولىالمجلد!هذاوكان

منهأعلىسلطةوجودلعدمتعمتا"لفلانهانيةكانتالمجلسواحكام.الدعاوى

الغانب.الخصممن!هاالمعارضةيجوزكلنولى

اوللثالفكلم

المسلهنغكشريملأتعارفههدم

الطمالفكلاممع

ركمالتانونمنالصالعمطْالمادةمنالئانهةطفدَرةفىالمئمرع!ضى

المسلمينلغيررلئمخصيةالأحوال!نرعاتكالنصممةبلأله5591لسنة462

صدوروقثمنظمةمية!ضانحةجهاتلهمالنلأنوالملة!لطانفةوالمئحد!

تترركما".العامالنظامثطاققىلائ!ريعئهمطبمَأالأحكامفتصدرا!دانون،هذا

0002لسنة1()رقمالتلألونمنالئالثةالمادةمنالثانيةللنمَرةفىللئمرطنلك

".العامالنظاملالهخالفظمابعبارة

توافربعدإلألهلهتعرضكل!مضىلهمكنلأطئمرطتاانوافبح

الديانةفىالخصوماتحادل!داضىئبتمافإذادراستهما،العمايقالائمرطين

صدورقطلهممنظمةمليةقضانيةجهةوجوديضأوثيتوالطاننة،والملة

وعندنذمنازعلانهم،علىشريعتهملتطبيىَمجالهنككان5591،فانون

معالانمريعةهذةحكمننعارضالابجبحيثالنالت،النمرطينالهـهذا

.العامالنظام
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:العامالنكالممعالغاممةالشرلعةتعارفهعدما!ألثمةمقالعكمة

الوحنمغبممَازنهْالاشئراطهذامنالمشرعغايةإلىالوصوليمكن

الشرانعبينالداخلىاثللازعومجالاثلوثين"يينرللولمىالئتازعمجالفى

ا"-.الوطنية

الوصنيةالأسنادقاعدةأشارثإذاللمَوأنين،الدرلىالئتلارعمجالفف!+

اثيس!بعدانالقاضىعلىيجبفإنه،النزاععلىمعينأجنبىقائونبئطبيق

دابlو-االعامالنظامفكرةمعيئصادمالأنجنبىالقانونأنوجدإذأالتطبيق

الدولفلَوانمِن،يبررهمالهالاستبعادوهذا.-الوطنىالئالونىالنظامْفىالعانة

ولهالتإلى!ومبادفها.أسهمهائتبالن-بينهاثعانونيةالوحدةقخلفعند-المخلالفة

ولذلكمعينهْ،مسألةحكمفىاقيان!مر*لم-!ذءبينالتعارضقيامئصوريمكن

معأحكامهتتعارضالذىالأجنبيالقانونلاستبجادالعامالنظامفكرةتستخدم

-إذن-العامبالنظامقالدفع،الوطنىالتانونىالنظامعليهايدَومالئىالأصس!

الوطنىالعامالشعورمعاكمىْءنقغأرضالأتجنب!هْالدوانمِنلدفعهامهْوسيلةيعد

داخللَطبقأن،عن،الوطنيةوالاجئماعيةالسباسيةالأسسمعننف!لا!اللَى

الوطنههَ.الاسنادثماصةطبقأالتطبي!وا!ع!بهْاصلاإكونهابرغمالوطن

فكرةاسدخدامفإنالوطنمههالشر.انعبينالئل!ع-الداخلىَمجالقىأما

العامالنظامصعلمعارضهاوطنيةشريعهْاسئبعادبهيتصدإنماالعامالنظانملا

والمَانونالأجنطةالؤانبنبينالئفارض!وجودتصورأمكننفإذا.الوطنى

والنظاموطنيةشريعةبينالتعارضهذاقيامتصوربمكنفكيف،الوطنى

القانونىالنظاممنجزإءبينالنحارضبتصوركيفاو3الوطنىا!م!لوفى

الآخر.وجزئهالمصرى

الواحدالقانونىالنظامأجزاءجميعتكونأنالأصلأنالبعضيرى

فدالأفراداتفاقاتبانذلكعلىيردأنيمكنولامنعارضهَ،وغيرممداسقة

هوالاتفافاتهذهمصدرانالمعروفإذ،العامالنظامنفكرةإعمالألَبطل

اشترطهف!ماالسادسةالمادةنصأنالبعضهذايرىولذلك،الفرديةالإرادة

غرلِبا.نصالِبدوالعامالنظاممعالخاصةالشريعةتعارضعدموجودمن
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،ف!رةانَأستظام-من61فيبعضرنقركأ5-الغرلهةت.وئدطو

لألالهاحكلماممتمحادإلىيؤدىإنماالطانفية،الاث!ريعةلاستهعاد"العامالنظام

!الاشكفياتاييعمانلكالصتيل!حمللينهة!)ي!انهافيهاوالأصلالائيرامة

للمَواعدكئ!.ابع!ك!ه.نجإدااذقفىالعانحبنورَعصالممئثضوادقفىوتسه

ه!بينهمفيماالطوانفتفكابنا،ع!اتفىتطبقالمخدكفةبالطوانف.الخاصهْ

فدهلديهماحدرامهالهاكانالمىالببماعد!ئلكقلكلاقيمَالانيلَصورفكيف

.أآلغامكالنطثملممماسهاتطيلَهااالماضىعلىيمئتع

مراعاةتمماإذائتبددماسرعانألمئَمرع7س!الكفىالغرابةهذ.

لا.!ْ---"صالآلفهْ:الاغهاراث

فناتالعطبقة!علئالطانفيةالفمرإنعمنْكئيرا-انالملاحظمنأولآ:

ئم..نفلدما.مصوعقاثنبيةقئ-!اثاصلاوضعثقدالمسلمقكرمنمعِت

.-!فلمصر.فىالنناتلال!كعلىالطوانف،لتطهقهذ.علىا!دانمةالادارات

الحبرا!او)عدهذءاصدرضدالكائويك،طوائفعلىللميحتهاثلواءنلك

كا.لأللك!فسابهةْوهى.بيلائمر!ةالكنانصيدَوأنين--والمسماةرومافىالأ!م

!الطلاقء!ينلاالتىالمعمصهةاللهلدانفىالمطيتةاللَواعد

تطهققانونيته!و"اعديضعلمالمصرىالمئ!رعانيلئلهتمنثاليأ:

الاختضاصفذائركوإنماالممملمين،لغيرالاثمخصيةالأحواكمنازعاثعلى

بم!الكتبوردفاعلىاحكامهائِتتصر-لأرلئمرانعومذهالطانفية،للدينيةللضرانع

الدبنرجالوتعاليموأراءلولملمنمعظمها-اسنمدتوإنما.فح!مبالملَدسة

لتائرلمحدالصا!هذهوملد.مصرسنكرثينر،ساءاوامربىمقوالكهبوت

فياممعهيثصورالذىالأمر،والمكانالزهمانلظروفتيعأنمنىبعوامل

المصرية.للبينةتوضعلملألهامصر،فىالعامالنظاموبينبينهاالتعارض

دا!انفية،اليثمرائعمضماثر3منكمصلرهامالورايلحبءالرفانكما

.تصعر-َفىالعامالنظاممعيئتافىسلوكائهاعلجىمعفهطائفهْتضطروفد

ررلعام.النظم!واعدمعالطانفىالعزف!ئعارضانلهحتنلبناومنباسرهاه

المدسلمينلغيرالخاصةالشريعةتعارضتمنىأنهئقدم،مما1نخلص
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الشريعهَهذهاستبعاد-بصرفى-القاضىفعلىالعامالنظاممفهوممع

فئالعامالنظامكرةمفهومضماولنىالأسلامية،الشريعة!احكاموتطييق

.أالمصمرى-الئشريع

ئم،عامةبصفةالعامالنظاممفهوماوجوهرلتحديدأرلأنعرض

النرغهذانختنمثمالفمخصية.الأحوالخص!وصفىلمنهومهذلكبعدنعرض

.العامالنظاممعالخاصةالفمرائعحكملتعارضأصالةبعضبعرض

الأولايطلي

الإلممالنطصهرلقديد

لتيلى:

الطبيعىالوضعانههوالعامالنظامجوهرانإلىالفالبالفلَهيتجه

(!وليس،حالةاووضعهوإذاالعامفالنظأم.منظملبعتععوالمفوىالنادى

كلطئمملماثيأيكونالوضعرتاوالمثكئ.االموائينمجموعهْ-مناوقانونأ

تا-فيائنمل.مضوطمكونونصرلالت!واشياهأئمخاص(منالمحتمععناصر

واقضادية.واخ!ية!انونيةومبادئرإستنر،عتائدمنالحعاعةعلىيصمن

المعت!.غاصرنفس،إفنهىالعامالنظامفعناصر

يجبفلإلهلعصمع،الطبيعىالوضعذلكهو!لعامالنظانمإق-و!لما

خضافراقالجمماعةإأجفزةكانةويحب!-علىعنه،واللفاحعليهالمحإ!ة

،،الوضعلفذاالمحلمَةالضفينيممقفالمئمرع8الغايةدالك"فحدَيبئوشعاون

علنى-."أنجماعهْافر!رأكرا.التوفينلالكتطبيقعليهاولملَضاءالإدارهَوجهاث

*2--المشوتص،لسلطهَتضحهمالِحترمواانالأفريدعلىيجبكمااحترامها،

-.الوضعهذاب!ئعتيع!تئخعمةاىالجماعةعلىبالممفظهَخ!اصة!واعد

،.-الطبيعى

هذاانللخاعةةالطليعىالوضعصالبامللنظاممنث/كوق.-ويخلع!

كلض،لنلك.هذ.!ماحةبتط!وريتبوركمامينلأ/بجماعة!رئبطالنظام

!"وضا!غيرلاالخىالمحددةغرالمرنةإلمفاريةا!ك!لرمنلم!النظامفكرة

-162-

http://www.al-maktabeh.com



الفكر،هذ.تقريبويمهـن،وتبب*مرنةدكرة9كىكمانأهوالهالزمانلظروت

ص+ةالجوالمص!حمجموعفىيتمئلالعامالنظامبانبا!مولالأذهانإلى

عةالجصنظامعلههايئأصس!الئىالأسشمجموعأو،للجماعةوالأساسيهْ

ل!بحثواياخلا!يةوالاجتصحةرالأقتصاثيةالسيامعةالنواحىمنوكيانها

الأسس.لال!علىوالس!ئمَرار.اسقمادهدونسليمأالكيانهذا!قاءئضوريمكن

اصطلايميتم!قفهل!انونى،نظامأىفئالعامالنظامجوهرهونلك

لسنة1()-رقم-القانونمنالثالئة*المادهَمنالئانية،لنترةفىالواردالعامالنظام

.الآنلهنعرضماهذا؟الجوهرمذأمع0502

الأحوالمممانلفىالعامالنظامهىالاسحيةالثمر!عةأمكلمئعدهل

الثمخصية:

التمهْالائمريعةهىالإسلاهدِةالشريعةعدتطالماأنهثانللِمَولقد

الط،اصأ!يةالشرانعواق،المصرببنلكافةالاثمخصيةالأحوالمسانلتحكمالتى

عدمحالةلىْإلائطبقلاوأنها،الأصلهذامناسدلهماءباعدبارهائطبق

الشريعةأًحكاماغدتيز"السببلهذايجبفإنه،العامالنظاممعثعارضها

خاصة،الشخصيةالأحوالمسائلخصوصفىالعامالنظامهىالإسلاهية

معاتممماقهاضمرور.الاسلاهيةالشريعةاحكام-لتطيقيطترطلممعالمثمروأن

مكونةذاتهاالأحكامهذهاعتبرقدالمشرعأنمنهينهمالذىالأمرالعامالنظام

.العامالنظامهنهـومأولنكرة

/لكافهْجامعهْتفصيليهَاحكاماوضعتقدالغراءالائمريعهَأنوالوافع

"النظامهىالإسلاهدةالشرلِعةأحكامباعتباروالدَولالشخصيهَ.الأجوالمسانل

معيئعارضماالطففيهَالشريعهَقاعدهَفىوجدإذاالتاطمىأنمناده،العام

حكمويطبىَالطاننيةالشريعةيستبعدأنفعليهالإسلاميهْ،الشريعةقواعد

الطاننيةالشرانعأحكاماس!بعادإلىسينتهىالذىالأمر،الإسلاميةالشريعة

أحكاممعميَنلَةالطانفيةالشر!عةقاعدةأنالقاضىوجدإذاأنهبلتماما،

الطانفىَالشريعهْمنمسدمدهَأنهاباعتبارهالايطبتهافإنهالاسلاميهَ،الشريعة

سوفماوهذاالأسلاميةهالشريعةمنمستمدةولالتالىمتفتةباعتبارهاوإنما
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ماوهذاالشخصيهَ،الأحوالمسانلفىتشريعيهَوحدهَايجدإلىبنايؤدى

ومن1551لسنه462َركَمالمَانوقفىالمشرعلَصدمعوشِعارضيممافى

.0052لسنة1()ر،قمالتانونبعده

لَصورقد52..لسنة1()رفمالقانونمنالئالثةالمادةفىف!المثمزع

وإذا،الانطباقلهذاشروطأوضعأنهبدلبلالطانفبهَ،الشريعةئطبيقإمكان!ة

الثالثالشرطهذالكانالأسلامية،الشريعةأحكامهو%نهعلىالعامالنظامفهم

كافحا-العامالنظاممعالمسلمينغيرشريعةتعارضعدمشرطوهو-

سمحالذىابثالثةالمادةنصولكانالطانفبة،الشرانعأحكاملاستبعاد

لَدالمشرعقصديكونانيمكنلأالذىالأمرلغوأ،الشرانعتلكبئطبيق

إليه.انصرف

مسانلفىالعامالنظامهىالإممابيةالشر!عهَفىالئا!ئةالإحكامئطهل

الاثمخصية:الأحوالا

الشريعةا!حكامجمعانالمحدثونالأسلاميةالشريعةضهاءيرى

الدوامحكد.مننوعينبدنينركونوإنما،العامصالنظاممنلعدبرلأالاسلامهه

لإسلاميهَ،31للشر!ةالأصماسيةوالمبادئالخلطِةالمَواع!دسوهىالأولى

مصدرهيكونكأنهالدلالةوقطعىالئبوتكطعىصريحلصعلههايدلوثلك

سِؤكولممفاطعة،دلالةمنهالمرادأنعلىالشارعودلالنرآنفىنص

مدوائرةسنهْمصدرهيكونأناوفهيما،للاجئهادمجالألثاضىأوللمجئهد

لاوالمبادئاللَواعبللكفمل!.المسلممِنلاجماعمحلا،كاناوالدلالةفطعية

بيثابهَفهىالأمكنةأوالأزمنهْباختلافتخللفولااو.التبدبلالدنجلطرتقبل

الثواعدوهذهالمناسد.ودرءالمصالحئحصيلبهقصدالذىالعامالئمئ!ريع

.الصممالنفمنتبدولذائابتا،فلَهألْعدالأمماسههْوالمبادئإالكلية

المطالبوئحقيقالزمنهسايرثبهاقسدعدقواصعن!ارةوافاثية

لننفهى*الأفرلد،-وا!عرالالأمم"ظروفئطوفىطثخسبولصعللَحذ3الئى

الأزمنةبلضلافينئلفولالا.يتحولالذىاثدبتمن-الد"نساسيلبسثأحكام

.العامالنظامممنالأحكام!هلْعدلاوبالتالىمرنةاحكاموهى،والأمكنة
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هـاإلىافتاز!قد-صر4؟ش،-الثرعيهَأالهابالص؟عةانويبدو

الاجدهاد.

الأحكاماوولثابثالفمَهيشملالعإمالنظاملهانالدرل.اقالمضوورى

الأزمذةباختلافئجتلفلاً،التياطعيةبادلةئئيفالئىالثالئةالئمرعهْ

ذل!ظالمهه؟جرحكلىانصرفمْدايممثببرعمصدب!ونانيمكنلأرال!ناتوالأيكن!ة

ايعابم-الذ!؟النظام-فكرةالثابئهْالاثمرعيهْالأ!ام!للكفىيئبدرأنيمكنلأ

بىأبىلىدينبةوضعيهْ!وليسثمكرةالعامالنظاملأن،الثالثةالمادةتضمنئه

،-الدواع.لييسلصالتنيرافسديهَخضانجصب

أ!لس!و-+لنتئافى!ألائمريعةفىالعامالنظدامفكرةأنكما

إنينالقمفىيَطعبى،.ابِاغ!يرائم-هو،-ثطعىوهلالعكمصهدلالذىاللول

بمهسلحهَمتعلتأوكونهالحكمموضوعهوالفكرةهذهاساسفإبئالبرضعحة

الدممااحدإ!لْعنىأنبمكنولامخئلفِدانالنكرلْبنأنوواضحلا،أمالمجدمج

.الأخرى

لاولكنهِ!الإيملإمىبالنظاحهـالعامالمتعلقةاللَواعدبعضلوجدأنهكما

فثاليو%يرزلَلننمهم،ملاولذللثَالمسلممِنلغيربالنسبةالعامالنظاممنلَع!بر

اتعلقفهوألمنفردةبإرآدلَةزوجتة2يطلىَأنفىالمسلبمالزوجحقهولذ!

شِتازلأنللزوجيجوزولا"لِخالفهاتفالْىكلويبطلا-لاسلاهىالعامبا!لظام

مخانفاالمسلمينغ!رلدىالطلأقَلَميلديعلَبرفلمذلكومع.الحقهذاعن

.العامللنظام

الشريعةفىافثابتهَالأحكامبدنالربطأنإلىالرأىهذاوينثهى

مفهومفىالعامالنظامفكبرةواقععنيعبرلاالعامالنظاموفكرةالاسلاميهْ

-الئالئة.المادة

العلمافى:بمفهوصاالعامالنظالملفكرةالفقهانعياؤغالبية

-الإسلاهنِة4ْالشويعةفواعدبينالربطاستبعادالفلَهاءغالببةيرى

هذه،العامالنظامفكرةأنويرون،العامالنظاممَيدوببن1-بعضهاأوكلها
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بحت.علمانىبمنهومتؤخذانيجب

بةئصطدمألاينبغىوالذىالئالئةالمادةفىالمقصودالعامفالنظام

يهدفالذىوالأقتصادىرالسياسىالاجتماعىالوضعهوالطاننيهْ،الشرانع

تغليبعلىهزلاءفبجبرالافرا!ةمصالحمنأعلىعامةمصلحةإلمى

ى!المَواعدْفإناخرىوبعلهارة.الفرديةمصالحهمعلىلمعاهةالمصلحة

تحوزولابارنهاحمعهابئمعرلاالتىاالمواءئلكهىالعامالنظاممعتصطدم

منبالرعابةاوجبعامهْمصالحمعفنعارضفيلهاالمجنمعفىالد!ول

وطواننهبرمنهالعحهنمعفئالعامللنظاممخالفةنكونانأى،الفرديةالمصالح

------ص-----َ!س.-!رَ

-ألائمركلِعةسكواعدا!عام%لنظاملكَرَلعنtلربطاسئبعادئممتىإذن

الئمخصيةهالأحوالنطاقفىالعلمثى،الحأمالنظامبمفهومواخذنا،الاسلامية

التقلييبمفهومهالعامالنظامخصائصبذاتتثمتعهناالعامالنظامفكرةفإن

نة.Jrjن!مبطْمن

:العامالفطالملفكرةالمغقطالمفولم

الدينىالمفهوممنكللينالئتمم!محاولةإليالفتهمنجانبيذهب

الأحوالمسائليسالعامالنظامفكرةانويرى،العامالنظاملفكرةوالعلمانى

فالنظام.الاسحمهىالبتيدةولالكالدينيةالعبَيدةمنفكرةعلىئقومالشخصية

علىالمسلموغيرالمعملمئلزمالئىالأساسطْالمَواعدفىبتمل!ان1يجبالعام

لْعديلهااوتعطيلهاأوعليهاالخروجلهماصجوزلابالتالىوالنىالسواء

داراهلمنهممنعلىتسرىالئىالأحكاميخالفها،ماعلىالألتاقأو

ألمسلمينوعيرالمسلمينعلىتممرىالتىالأساسيةاثمواغدفهذهالأسلام.

فىْالعامالنظامفكوةعلههلؤسسانيجبلماالأدنىالحدتمئلالسواءعلى

-الئالئة.ْالمادةمنهوم

لكلفإقبه،لِدينونوماالميملغين/جمرتركهىةالقا!كانثوإذا

فيهائعقبرالتىالأحولىصلَحدلثاالاسلاهيةالف!ريعةفكتب8استثحاءاتكاءة

اننااىالمسلمينلغيربالنسبهَالعامالنظاممنالاسلاميةالفمريعةأحكامبعض
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اح!اممعت!كت!طرضإذاإلمس--اذ!هذهنطالَىفىيدين!ونومانتركهملا

:-:.الأسم

هويدينونوماالذم!تركقاءهعلىيردالذىالأساممىوألاستثلاء.س

و.ط!عها،لعسلممتلأوجهْكاامرأةإذإ"كاتَكما-فمسلمهبحقالمساصرجوازعدم

المس!/،تزوجهط:-كير!هماسوبحد.الئفرقةانفضاءررلحدتوضلغها،توفى

لأ!لهالأبز!اجهاهَب!طالمسدم،حىْعدىمحفظهَ.-يفرلْى.بيفهعا3لنيجبفاقاضى

ك!اقب!ازوجتهمراجعةفىحقهعلىاعنديالْدالمسلممنالعدةانلَضاء

-+-!-+،أإمنها.ولدهنصبعلىالم!ةوفىرجعيأالطلاق

الحديمثكالاسلاميهَالاثمريعةفىالأسامميةوقواعدالمَدز"منلهذاْ"

8أصادأمفهولم33؟قىأنعابالنظامفلَعلفًلْعلْبرأنيجبالتىللتواعدالأدئى

ا+.الثالثة

الفانىالمطلب

العاماثنظالممفولملتعدي!بالنسبةالمشكلةعقيقة

...إ(لسنةاوث!القائونمقاوللفةالمادةاى

"مفهومئحديدشان.فىكينتالئىالمخلالنةاستعرضنا-إلآراءأنبعد

هلقانلينالنرعهذامدَدمةنىطرحناهالذىالسؤالنعيد،العامالنطام

0052لسنه1َ()ركمالقانونمنالثالئهَبالمادةالواردالعامالنظاماصطلاح

المدنىالتشريعفىالعامالنظاماصطلاحمنهومذا!هويكونأنبعنى

هذاأنأم،منظملمجتمعوالمعنوىالمادىالطميعىالوضعهوباعتباره

.؟آخرشينأيعنىالاصطلاح

ا+لية:الحلَالقمنجملةنعرضالسؤالهذاعلىالأجابةكبلالواقع

فلاتفرلْة،بلاجميعأ،للمواطنبنالاعتقادحريةهىالتاعدةأولأ:

النلَهلعلماءسبقوكد،الأدلِانلكافهَكاملاحترامبل،الدينفىاكراه

لغير)أىلهمنتعرضفلاالذمهْبعقدال!زمناطالما"بأنناقالواانالاسلامى

فىالقاعدةكانتذلكعلىولَرئيبأ".الإسلامعلىالإجبارفى(المسلمين
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.يدينونوماتركهمهىالاسلاميةالشريعهْ

باعئبارهاالإسلاميهْالشريعهْأحكامف!هاتسرىةدولظلفىإنهئانيا:ء.

محددسؤاليثارأنيمكنمسلم!،حهرمواطنينوثودوصندالفالببة،شريعة

يلئزمونولهالدالى؟المسلمينغيرعلىنسرىالتىالإسلامأحكامهىماوهو

بالحكمريعملالش!رانعهذهاحكامئطرحمعهائمرانعهمتعارضوعندبها،

الاسلاصأ

لهانى:يمامكلفالمسلمغرأنبكلىالعلماءائنق

تعالى:فال.الناسلجمععامهْ!النبىرسالةبكنجالإيماني-أ

والأرضالسمواثملكلهال!ىثميعأإليكماللهرسولإفىالناسيإلهاقل)

.!ورسولهباللهفآمنواويميَيحىهوإلاإلهلا

.والصومالصلاهَوجوباعتقادمل!العباداث،وجوبباعتقاد-ب

وذلك-كالبسلم-والعتوياتالمعاملاثشنونفقأنهعلىائنتواج-

والحاجهْالدنياهصالح-والائمراء(البيع)مئلالمعاملاثمنالمتصودلأن

فيالمشروعةالعقوباتمنوالملَصودشكئده،مونجودةْالمعاملاتإلىبالنسبة

لبناءوصبانةالعجنمح،لسلامةأسبابها،-حفظاعلىالأقدأممنالانزجارالدنيا

كلببغعدحنىفبهوغيرهالسلمتمماوىإذاإلأبنملاالأمرالععران،!وهذا

العقوبهْ.منخوفأغيرهحتولْىعلىالدمديعنشخص

التكليفعدموالمختارالعباداتباداء.المسلمغيرتكليفواخللفرا-في

دليله.لرجخان

ونقفالمسلمينغيرعلىالاسكليفرضهاالتبمالتكاليفهيلالكلالطأ:

امنونترلوالعمَوبات،المعاملاثبائمنونالمئعلقالمكليفوهيإحداهاعند

دار-فيوالذمبينللمعملمبنعامخطابشانهاالإشلا!يلافيالشارعخطاب

قاطب!المسلمبنجمزيستؤي-الحنفيالفدَ"فيللراجحطبمَآ-خيثْالإسلام

الخمرونمليكالمهروننيالأنكحةصكدافيماالأحكامفيوالمسلمون

ولًفلكهما.والخنزير
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ئلانَةإلىمسانلهاإرجاعيمكنفإنهالمسلمبنغيرلأدكحةف!النسهة

:أصول

يعتقدونلأنهمغيرهمبينصحهحفهوالصسلمينبينصحنكاحكلاقا-

أيضأ.جمَهمفينلكنعتتدونحنجوازه

كهحهـإذاحقفي!جوزشرطهلنص!ن.الممملمينفسدنكاحكلاقب-

فالطش!د.بمغيرعير-دالممسلمتزوءما:.إذاالفمرط،ضَدصورومناعتقدو..

الاسلامبه!دولوبص!حتهويحكمالمسلمينعيرغدويحوزعندنايجوزلا

حقمنالنكاحعلىالإشهادأنذلكوعلة،وصاحباهحنيفةايوراىهووهذا

الخمركحبرمةهذامناهيمهومباالثعرعبصَوقيخاطبونلاوهمالئمرع

استبثيماإلايعتالَدونومارالكتاباهليتركأنهيالتاعدةانكماوالخنزير،

"والزنا.--َكالرباعليهم

منمعتدهَامرأةالممملمعيرتزوجإذاماايضاالشرطفصصورومن

وأالاسلامبعدبينهمايؤقولا،حنيفةأبيعندالنكاحيجوزفإنه،مسلمغير

وجبربهالأنالنميمنئجبلاالعدةأبئحنينةأبيمذهبوتعليلالمبرافعة.

لالأنهمهناالائمرعلحقالجابهايمكنولا،الزوجلحقأوالشرعلحقَ

ذلك.يعدقدلألأنهالزوجلحقولا.بذلكيخاطبون

والبنتالأممئلالمح!ارمكنكاحالمحل.لحرمةحرمنكاحكلانج-

كماالقذفحدفيهالقاذفويحد،النفقةئجبولنهذاغدهمجائزأ"يقعوا!أخد!

الله.رحمهحنينهْأبىعندوهذا،الصحيحالنكاحفييحد

أهلأنالسالتةأرائههىلملهرحمهحنيفةابيالامامدليلانويلاحط

يعتقدونوفيما،وللصلاةك!الصوم،الدياناتفيأحكامنايلتزمونلاالذمة

.عنهممنقطعوهذاوبالمحاجهْ،بالسيفالإلزامفولايةالمعامحت،فيخلافه

فيفصارواهيدينوقرمانئركهمإمرنا.-بانلأنناوبينهمبينناالذمةلعمَدنظرا

فيحرح!!هاالأديانفيحراملأنهالزناحكمبخلاف،الحربكأهكالحالهَهذه

لتولهحلهايعمتدونالتيعالَودهممنمستشىفإنهالرباحكموبخلاف،علمهم
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عهد*.وبينهبيننافليساربىمن*إلاوسلمعليهاللهصلى

ئسر!قلاالاسلاميةالشريعةفيالزواجأخكمأنسبقممايتبينرالعا:

ولا،يعتتدونومايتركواوإنماالإسلامدارفيالمقيمينالمسلمينغيرعلى

كاتْإذاكما،المسلمبحىإخضفد4.الأمريكونإلآ؟أندظكمنيس!دلهى

،العدةفيالمسلم.نكيروتزونجهاعنهأتوفىاوفطللَهابممملممئزوجهْالذمية

علىينطوىالزواجإهنامثل-لأنبينهماالتفويقالقاضيعلىيجبعندنذ

وفيرجعياالطلاقكانب!ازوجئمهمراجعهفيلمبملم4حخعلىالأَمح!اء

.-إمنه!ا.-!لدهنعمنبعلئالمحافظة

غيزكانتفإذاأيضا،الصشلمةغيرعدةمسالة3فيالعمابقالمبذاويتاكد"

وماإمرنا-بتركفملأنناذلكيعلكدون!لوأإذاحنينةأبيعتد3نهاغدهّفلاحامل

هذهفيوالمرأة،الزوجلحقاواللهلحقإلأتجبلاالعدةولأنْيغتدون،

ملكهتا،والعدة،والصومبالصلاةتخاطبلافإنهااللهبحقمخاطبةغيرالحالة

زوجهاعنهامكإذاوكذلكالعدةوجوبءماغئدلأنهستط!دالزوجوحق

.--.للصاحبينخلافاحنبفةأبيغدصكليهاعد.ةفلا

غجرعلىيشريالإبملامية-ماألاثمريعةأحكاممنوهناكخامسَا:"

المجتمعضلاحالصّؤببماشرعفنَقالمقصود،آلعلَوباثمنها،المسلميق

منكانولد!لكوأموالهمأنفسهمعنىأمنفيالناسليعياث!،الإنساني

فيالغيرعلىالئعد!يعنلهمالزاحرة،لأفمؤرفيافإسَلمساوفيالضرورى

الممنَلمبغيرمنئظمابالعتوبةلم!ئمارع،الخطابنجكللمذلئهالم!،7فىأوالنشن

الغير.صطىالنعديعنللزجرأهللأنه

الجلدحدالمسلمفيهايحدالتيالمواضعبأققيلالزنا؟-!دييضا-حدومتها

ماقدرفيإلامطلقاالاسلام.أحكامالئزموالعه!بالنمةلأنهه"الذميمهايح!

وفىكلهاةالأدبانفياصاميعديلزناأنكماخا،يو!ولمفيهالاممتشاءوفع

جنايدركييكونفلاالنمةلأهلمباحالخمر،ضولي،وإلشربالسكزحدشان

إذالطالاثمرب،شنمنعملأنا،المعنىحيثصئريص.لهمصطيهملمصإقامة
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الرميوهيالقذتوحدكطها.الأثيلنفىحرامالعمكرلأنفيحدونسكروا

حدولأنابحكم،هذافيالمسلمملولأنهالمعملمغيرعلىيتامصريحأبالزنا

حدفي3الشانوفكذا.العباد،حلَوقايفاءالذمىالئزموكدالعبدحقفيهاالدذف

-الت!ر!ة.

فئبعد--وهىالسلمينعيرعلىتسريونظاثرهاالأحكامئلك

منلأنجياولكنإسلامبةإحكاملألهالائمانهمفيتعمري-يعضهاقيبرضنا

هيتعدالأحكامولالكوببَانه.وسلاهتهالمحتمعا؟منالمحققةالأممبابللزم

المعملمين.لمجرعلىسريانهالواجبالأسلاهىالحامالفظام

لمنظاملدرةموحدئحليدمفومالصوابيخ!رمنانهلنايبدوذلكوعلى

الأحكامفمن.رغيرهمالمسلمينشأنفييسرىالاسلاميةالشريعةفيالعام

بالنعمبةكنلكيعدولاللمسلمينبالنسبةالعامالنظامقبيلمنيعدماالشرعيهَ

+لاَ..بيناهالذ!التفصيل،.علىالأنكحة،كمع!انلالمسلمينلغير

منبهتميزتوبحا-الأسلاهيةالائمريعةانتتتمممانخلصسهمما:

فيالمسلمينغيرفمرانعبسرياننسمح-الممملمينغيرإلىلُعمامحنظرةْ

الصددهذأفيالأسلاميةَالشريعةباحكامله!لرمرنفلا،عليهمالزواجمعمانل

مفهومقإنذلكعلىوبناء.إليهالاشارةوسبلَثجدأثليلوهوامشثىماإلا

من3/2المادهَبعدهومن559،1لصنة462ر"الفانونمنالسادسةالمادة

غثرعلىالطثمالىَالشرأئعبنطبيقتسمعأنها00،02لشة)1(رقمالنلألون

تلكاحكاماختلافهوهناوالفرضالائمخصيهَ،أحوالهمشانفيالمسلمين

لعنالمتارنةنجوزلاذلكوعلى.الاسلاميةلمئسريعةاحكامسكنالفمرفع

!تطلعقوالقول-رلخصوصهذافى-الاسحميةالائمريعهَوأ!حكاماحكامهم

يجوزفلااحكامها.معاحكامهمتعازضتإذاعليهمالأسلاميةالنمريعةأحكام

هافالأمرقطحية،بادلةثبتتفدالاسحميةالث!رعيةأحكامكانتولوحتىذلك

به.مخاطبينغيروهمالأنكحةسانلفيالشارعبخطابيتعلق

إذاالطانفيةالشريعةأحكامباستبعادالئالئهَالمادةتقضىولكنساكعا:

http://www.al-maktabeh.com



ذلك؟منالمشرعمقصدموفما،العامالنظاممعلَعارضت

المنهومذات،العامالنظامبهذايتصدأنه-فدمنا.الذىوبعدْ-الوافع

ماإذاالطانفيةالشريعهْاحكامئستبعد3حيث،الوضعيالقانونليلهالمعطى

والسياسيهْالاجدماعيةالجوهريةوالمصالحالأمس!مجموعمعتعارضت

للمجتمع.والأخلاقيةوالاقتصاديهَ

لاولكن.العامالنظامفكوةمنهومَتحديدفيوأسعةبسلطةالقاضى.ويتمئع-

سيقروالعانمالنظامفكرةلمنهومئحديدهفيا!ااضىانذلكمنأدقْيفهميص

التاضنىئمئمعمنهوموإنمارلشخصبة،وهعئقدانهارالهمحضىعلى-بناءوينصل

الحوهريةمصالحهاعنالئعبيرفيالحهماعة-طهأفههبرالسلطة.هذهبمل!

---/العافيالنظامفكرةتحديدجمند!

لرفابةسيخضعالعامالئظاملمنهومئحديدهفيالتاضيفإنإفيحالؤعلى

هذأ-ونجئ،قانونمسالةفيوإنماواقعمممالةفيطولأيفصللأنهالندَضمحكمة

سكنما-عزفبإذاالصوابجادةإلىالتاضيلردوأمانضمابئخيرالخضوع

للتاضييجوزلاذلكوعلى.الخاصةلمرولهوخضعالجمِاعةضمميراسدالهام

العامالنظامعلىلمحافظة3يلزمالذيبللتدرإلاإلخإصةالشريعةحفماستبعاد

".السابقبمفهومه

خلا3داقبأنهفضَتالفامالنظاململهوم-ائنقفىمحكمةوئصضتهذا

بالنظامالملَصودنحدبدمن5591لسنة462ركغوالقثونالمدنيالتدنبن

المصلحةتحتمقإلىئرميالئيابتواعديف!ملأنهعليمهالمتنقلمنإلاالعام

والئيالأقتصاليةاوالاجتماعيةإوالعميدميةالناحيهْمقسواءطبحد،العامة

مصالحعلى!هوتعلومنظملمجنمعوالمعنويالماد!الطبيعيدالوضعث

ئدينجمكامأمشبأيط!قليحتصكلمانىمذهباساسعلىفكرئهولَدوماكراد،

كانوان،الدينيةالاثمرانعاحكامباحدالبتةربطهيجبباسرهارولاالجملعكةبه

مئىبسب!بالدينيةالعتيدةإلىيم!مماسندعلىأحيانأقيامهينفىلاهذا

فيالمستتروالاجتماعيالتانونيبالنظامالصلةوئيتهْالعتيدةهذهأصبح!
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مفادهممابه،الاعَدادعدمعنددلعامالشعوريئأذىبحيثضمير!الجماعهَ،

وغيرمسلمينمنجمبحأالعواطنينْإلىاللَواعدهذهلمصرفانوجوب

وجعللعامالنظامفكرهَتب!عيضبمكنفلاديافئهم،ص،النظربصرفمسلمين

لاإذ،الآخرببعضهاالممملمونوينفردالمسيحسِنعل!ملَصورةثواعدهبعضن

لْلَديرهيشمموإنماطانفيأأوشخصياالعامالنظاممعبارلِكونانيدصور

ويهذهأفرادهاهمنالأعمالأغلبفيالعماعةلههتدينومامتفلَابالموضوعة

بالمعنىالعامالنظامبنالزوجكتعددعدممبدأاعتباريمكنفلاالمئابهْ

.وحدهاْالمس!حيةالشرلِعةعِلىقصرهمنبهمسلم-هوبمااخذائِجليتهالسابق

الفللث!المطلب

الغاصةالشراثعحك!تمارفهعلىأمثة

الطلمالفظالممع

الأرئوذكس:اثططنبر!عةفيأ-

ل!ثبا!الشخصمِةالأحوالنصوص!مجموعةمن)96(المادةلْدضى-أ

منيئزوجأنبالطلاقالحببمبعدالزوجقمنلكلىيعبرزبانبماالأرثيرذجممر

،الزواجمنكليهباأواحدهماحرمانعلىالحكمنصإذاإلاآخرشخص

منبخصريح*إْيتزوجأنبحرمانههضىلمنيجوزلاالحالةهذهوفى

*.المجلس

الزوجعلىيوفعالزواجمنالحرمانجزاءأنالنصهذامنيستناد

جزاءإماالزوجيهْ،رابطةحلفيسببأكانالذ!يالزوح!ن(ممطىيوقع)وقد

هذايكونانوإماالزوجبة،انحكلإلىأدىالذىخطنهعلىلهوعقوبة

أصماسعلىتمددالتطبيقكانإذافاشلجديدزواجعنددونحانلاالحرمان

اتحعهايكونعندماانحل!التيالزبجةفيالزواجغاياثتحلَيىْئخلف

علاجا.بالطلاق

الحبموهذا،الزواجمنبالحرمانالحكمجوازإذن-الهمابقالنص،يتضمن
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جميعاللمواطنينكفلقدفالدممتور.العامالنظاممعتعارضهفيئمكلأ

كحريهَغهاعينفروماالشخصيةالحريةومنهاالعامهْالحرياثمنمجموعة

الحقمواطنلكلنكفلالنيالحريةبهذهيصطدمللحرمانتاومطر"الزواج

للنظاملمخالفتهالحكمهذااستبعادا!ماضيعلىيجبوبنلكأسرةتكوينفي

.العام

العامبالنظامالحكمهذااتصَ!مدىإئارةعدمبإمكانهالقاضيْانويلاحظ

بوفعه.الافباسئطاغهله،جوازياالجزاءهذامئلئوفئلأن

الأرئوذكصل!هاطالئمخصيةالأحوالمجموعةمن94المادةتَلَضي2-

+.المسيحىالدينعىالزسحناحدخرجإذاالزواجينفعمخبان

الئغييرأنو!رضناليانئهالزوحينأحذمحدرإذاأنهالحكمهذاويقئضي

منه.النطليقيطلبانالمسيحىالآخرللطرفحقمثلا،الأسلامإلىكان

حدثالأمر،فيمإفمكالفلاالأسحم،اعددقتالنيهيالزوجةكانتفإذا

الأسحملِةالاثمريعةلأخكامإعمالأالمسيحيزوجهاوبينبينهابفرلْىسوف

ولَدبالذميالمسلمةزواججوازبعدميلَضىوالذيالعامبالنظامهناوالمنعلاهة

فيرى،الاسلاماعتلقالذفي!-هوالزوجكانإذااما."لذلكفتعرضلناسبق

التطليق"يكونالمالةهذهؤفيالنطليقنطننأنللزوجةيحقأنهالبعض

-"إذاالتطليقتطلبينللزوجةنجيزالنيالاسلاهيةالائمريعةأحكاممعمئنعَا

+.الزوجيةالحياةمنضرريلحقهاكان

يعدلأللإسلامالزوجاعتداقمجردانذلكفبولهيمكقلاالقول-وهذا

الاسلاهيةالشَ!ةوالمذاهبالئطليق،طلبفيالحقلهايخولللزوجةضررا

،.للإسلامالزوجاعت!لالىمسببانهمنئجعللمللضرربالتطليقأخذتالئى

احكاممعمتفقايعدهناالنطليقأنيقالانالبينالخطامنكانولذلك

الاسلامبة.الدنمربعة

التيالنصوصالعامالنظاممعمنعارضابطبرأنهإلىآخررأىويذهب

هذهفميآلوو7أنأساصعلىوذلكزوجهايسلمالئيالمسيحيةطلأقئقرر
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بالزواجبسمحالأسلاملأنالمسلمالزوجحلَولَىيمسأنشأنهمنالحالة

بالكنابدة.

1نقررو!لئئالاسلاميةغيرألاثمريحةنصوصيطبقلنالقاضيانوالوقع

علىلاالنصنوصتهيطبىلقوهوزوجها،.اسلمفيا!ئطليىفيصَاللزوجهْ

الئمرلِعةانطباقتنلف.شرؤطعل!"!عصرالصاالعلمهللنظاممخالننهااسالمى

احكالأ+-هناسم!طبقو؟نصاالديان!غي.المئت!ازعنقطإلعكللحالاسلامية!

يحقحيثطالتطتيقطفىألحقالزوجهْهنائمنحلاوالتيالاسلامهةالفمريعة

بذاتهضررا!دلا-بدملا!مهمجردانكماالزوثهْ،هذهإمعماكالسلبمللزووج

!/-ة--س-ّالزوجَة.يلحق

الكالوليكية:الطوانفشر!عةفيلأ-

فنبقىمالائضنماءشرنكاْالمضروبالأجلهي-للزواجكمانع-العدة

من،بلانساببِحنظاوخلوهالرحملبراءةالعدةشرعثوقد،الزواجأئار

حالةفيالسابقالزوجعلىحدادفترةتعتبرذلكجانبوإلى.الاختلاط

المنابتهْ.الزوجطْللعلاقةوالإ!خلاصالوفاءبابفنوذلكْوفانه،

+يطىَيلص!لممالكائولهك!مةليبمانفا!إحبرلإ،الثمخصهبمانظابمأنوالملاحظ

بانأِقولإبىبالبعضدفعالذيالأمر،الزواجموانعمنملألغألعدالعدان

.الزواجموانعمنمانعأتعدلأالكائوليكىالشرعفيالعدة

غالرلروضذ-قل!منبذلأرأيناكما-الإسلاميةالائ!ريعةفتهاءأنوالوافع

ولكن،بجوازهيطدَدونكانواإذاالعدةفىيعتدالذيالنكاحجملىالمسلمين

لحفظاللازمهالضروريةالجوهريهالأمورمنلعذ-العدننعمى*ة!انالآيجب

هذهجمنينشاومالهأسرتهالشخصعمةصونعلْيهاءيتزئبالتيالأنساب

اتتىالأموبىمنالَفدةتعدَولف!لكواجباث،منعلطوماحلَوقمنالع!ة

عنالكائوليكية.الئمريعهَسكوبئوبرغمالمجنمع.فيالحامألنظاملهفكرةننصل

ميلادية325سنةألما.لجهذاْكرقدنيئطْمجمعأنالمححظانإلاالمأ"ئع،هذا

الطوائفكأفهْلدى(عاممانعأالمانعهذااعتباريجبلذلكالكنيهمة،انقسامفبل
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المسيحية.

يهالأخذلونيحوللايلمثعل!ذاالأخرىالكنانصإغالفبننجلكوعليى

إذا-المضيهذاولموركدالمعتمع.فيلمعامالنظامقىا!-لنهرفمهحكمالاغلهلر.

4وللصادة-سور!صبلت547)لململدةالعنا!ةإاالموفقكعضإنعلمناما At-

/على)غوباتروضتمحَتها،فدَضاهظالمراةزوأجتحظرلدنثي(غولياتط

ش-لاانقضاءْ!تها.قلامراةزواجيعتد.لمذىالد!رجل

العدةالهرادصثسكوئهاال!ائوليل!ائمريعهْاقفهمناإذائ!نمفاعلىؤيناء

الحكمهذااشبعاديجبفإنهالمعئدة،زواجلكَرانها،الزواجموانعمنكمانع

-!!6-د!-إلعام.للنظاملمخالفته

المهودكة:الاثمر!عةَفيج-

:طومنراج-ا

فيوالزراجمةالَرعيمجتمع-ْاليهوديالمجتمعفينائماالئورا.عهدنجي

بارملةالحىالأخزواجنظاموهو!بومزوآجبنظاميسمىما-النترةهذه

الأولادوالي!بمعأ،و!الزوخلأ6!كةالأخليرتْ!ايرلأدثوقألمئوفىاخيه

--،+-المتوفى.الأخإلىالعدد

منمسلالهمةإجراءاثالنظامهذامضمنأيبومزواجالتشطسفراوردفلاهد

-يترل:حيت،كيهوديالمجنعععاداثْ

الميتامراةتصيرفلااببنلهولسمنهمواحدومكنعأإخو:شكن"إذا

ويقومزوثهْلننيَمهويتخذهاعالهايدكلزوجهااخو،أجنبيلبرجلخار!جإلى

يمحيلئلاالمي!اخىُب!اممميدبريمالبهدهالدفيوالبفر؟الزوج6خيبوا!بطلها

اخط.ابراةتصعداخطامراةياخذأنللرجلفيضلمواقإسمزإثيل.مق

فياسمإلأخ!هيليماقزوجيانجوألىفذوممولالئملإخإلى-البابإلى

.مديطتهشيوخنجيدعو..الزوجاخى.بواجبلييغومأنيائم!ليمإسرانيلي،

أمامإلطاخيهامراةتتتدماتخذها،أنارضىلأوقالأصرفإذامعهوينكلمون
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اهكاْوتلَولىولَصرخوجههفىوئبصقتجلهفيصنعلهوئخلهِالثميوخأعين

بهدق3إسرأنيلفياسمهفيدعي،أخيهبيثيبنيلأالذىبالرجلينعل

النعلإ*)1(.مخلوع

.،)والف1291سمةمحموعَهمز!العمفرثيمالربانيوقأدرجوقدطضا

هدهمنrtالمادةقضتحيث8،*اليبومنظامئممعون(بنحاىوضعها

لأبيهإخ!اوشدَيقلهوكانأولادأيتركلمإنازوحها"المتوفىاأنالمحموعهَ

وتفضىمنها*.تبراإواإلأخحاداممالغبرهئحلولأشرعأزوجةلهعدت

ءالتزوبممنغبغيرمنزوجهاالمِتوفىالزوجةسلفثبرريان43الملاأ

25".بالأصحاحالتث!ثهسفرفيطريتتهعلىمنصوصبها

هذابمخالدي!وقضتيب!وم)2(.لزوجالأبتدانيةالتاهرةمحكمةتعرضتوللَد

قالت:حيثالعامللنظامالزواج

صاله!اكمألغى.الذى5591ليمنة462رقمالتانوقمن6المادهَاق"!ث

بالأحوالالمتعلتة-المنازعاتفيبانهلكلَضيالملية!المجالسالشرعهْ

الأحكامنصدروالملةاطانفةوالمتحدىالمسلمينغيرللمصر!نالشخصية

هلفيينخصرالبحثمِدارألقزحيث!يطَاءلمئريعئم.العلمابنظامنطإقفي

اليهودطاننةمنالذكر،!وهمالسالفةلللَاعدةطلهتاالخصمبشريعهْالمَضاء

لا.أمالعامالنظاممعيتعارض،الربانيون

شِملاالرضا،أركانهمنالعلَود،كباقيعَدإلاهوماالزواجأنوحيث

المزواجفركنمتطابلْتدن،إرالتينعنالتعهيرالطرفانيئباللأنبعدإلا

آخر.طرفمنوالقمولطرفمنَالإيجاب

لمئنلَيقكزوبخهَالمئوفىاخأرمنةلْعدبرالخصومةطرفئشريعةانوحيث

لفانفقهْابفرضئماما،كالزوجهْحتوقألهاوئثبت،ألائمتيقوفاهَبمجردالمئوفى

يتالفدأنهإلا.الطرفينرضاءعلىلْوقفدونذلككلزوجهاهشقيقعلى

.01-7العدد-25ألاصحاحالتشبةسنر1()

.281ص%اهحننىصالح-فىإلطهشار25/6/5691حكم)2(
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*الحاليصاه"أخيهأرملةبإعطاءالزواجهذامنيتخلصأنيمكنهالشق!قإن

لأرملةبالنسبةبالعكسالحالولكنالعد4.هذهينهيلكيبالطلاىَأشنبهوهي

قبولحلهَفيعنهرغبتإذاالزواجمنالتخلصيمكنهالافإنهالمدوفى،

غيرالارادتمِنويجعل،الزوجةجانبمنالرضايعدممماللزوأجالشلَيق

قاعدةعلبهبنيثالذىالأساسأقالمحكمةمعهترىالذىلأمر،متطابتئين

منتوفرهالواجبالرضاهيالعامهالنظاممنقاعدةمعمتعارضالزواج

ادمببنبينيجصعالذيالزواجعندفيوهوالعنود،كافة+لعالَادالطرفين

بتأعدةالأخذعدملنلكويت!عينوللف!ان،الأئرعظحمنالعصَلهذالمائلزم،

".العامالنظاممعل!عارضهازوجهالأخالأرملةإرصاد

:الزواجعلىالصفرةإكراه0-2

بانه(شمعونبنحاي)مجمرعهَالربانيلنمجموعهْمن24المادةتتضي

أخولَهاأوامها،أرادتمئىأ!ارادمتىابب!هابولايةالصغيرةزواجيجوز

بولايةعالمئزوحمةلصنيرة3لهان25المادةوتدضيورضبت".يئيمةكانتإذا

فبولها".بغبرزواجهاانادعتولوبا!لاقإلاعمَدهابنتضىلاأييها

!أبطحمهاالضغيرةتؤويج*فيالأبولايهْلمتضيبانء26المادةولثضي

عثمرةالتتاممنإلىوصلتالتيالفئاةخا،بالصغبرةويقصدزوبخها".بوفاة

(.المجموعةمن43)مادةسنة

البالغة،غبرابندَهتزويجبلستطاغهالأبأنالنصوصهذهمنيئيبغ.

ئرض.لمأبمبهرضهتالق!اةإلىبللنم!بةولازمأ3ضحيحأللزواجورحتبر

رئصبغعلإلهاالأبولأيةفئتقضيزوجها،طلتهاإذاحريتهاتسدردولكنها

سلطةفيأدخلهافدالصابىْفالزبىاجبعدنذ،رفضهاوالزوإجثبولِحرةنجي

سقوطها.بعدالولايةهذهئعودفلا،الأبولإبةولسقطالزوج

على---الصنبهةابنتهإكعراه!عملطةللابئعترتانهاالنصموصهذ.رمعنى

لاعحثةفيوننورطإلى،نطمننلارجلإلىفتمماقفيه،ئرفلازواج

الأبلأن،البلوغبعدالزواجهيالفئالحريةإهدارهذاوفيعواقبها،ئدرك
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و!لملا!ظألإئد.إلىالحرمةكلنطسكليهافئفوثصغير.وهيجابنتهئزبر.يجيمللب

اإأنجوتهاأحدازأمهانجإرادأاليتيمة"الصغ!رهَتزويجئجيزالمحضوعةانابضا

تدئكونلأإغع!بااثلاخمزاهتاةأجم!رضنا!مة+ماولكن،الزواجي!لدرضْئيت

+:بزإَس/"!َ-3أثمرأضهأ.شئجأورْث

إجبلمىولأية"الأنجبرة،ارألوالدينمنحتالئبمللنصوميبخالنةفيشلبلأ

أج!إمونطلعقدها،اممئبعايجبوبالتاليَ،العامللنظامالزواجعلىالصفره

الصدد.هذافيالاسلاهيةالئمريعة

ئينفْإْنبعثنما

!د*"3-،".!،.لي8.طخً-.،،،.?2/

جملاثاتيبليالا*ببل!الثصريعلأ.تطييق

المسفمينلغيزالثمغصيةالأعوال

ص*الظملأ(الشرانعانطباقشروطلقلف)عفد

-لم--.!..تتضي!:

6ْ.2!فيأ-لشنةزفى-!لأااثمائؤن.الثألد-فنالمادةمنلمألئانيةاليققرةانراينا

نجالأحوالملشكصّفة*بْينالمتعلئةْالمنازسكاتفىالأحكامتصدربانهلتهضى

!بهاتالنين-كلانت-.لهمورلملةالط!انفةالمن!عد!المسملميقغيررلمصرسن

لأ-،مصالممزيجهمطهقا"-أ31559-ديممصبر-!مثهَخىْمنظمةمليةضمائية

---ْ..العامالنظامكخالف

لهاعكرضنا-انس!بىْابئيالشروبتلكمنشرطتخلفإذا!ذلكوعلى

-الإحوال/على)منازعهَألأسلاهفةالاثمريغهْأحكامتطيهقتعينلنهصط،

طبقأالحالةهذهفيالأحكامتصدر،اخرىوبعبارةالمسلمين!،2لغيرالائمخصية

لسنة)أ(فَيقم1أفدانونبنالثالئةالضادةمبنالأوليالنفزةفيمقزرهولما

الشفمثفة!ألأحوالىألقوانينطبتأ!الأحكانمثصندربانئلَضىوالس0052َ

بأرثحالقوانينتلكفينصبشأنهبردلافمماويعملبهاالسولوالوقف
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*.حنيفةأبيالأماممذهبمنالأحوالما

الشخصيةالأحوالمنازعاتعلىالاسلاهيةالشريعةاحكامتطببقول!ير

وننعلقالأولي.مسانلعدة-نطببلَهباوجوبحالةفي-المعملمبنلغير

المسلمين،غبرعحثاتتحكمالميالأسلاهيةالشربعةبقوا!الممَصودبنحديد

وبعبارةالصدد،هذافيالاسلامبةالشربعةاحكامئطيدقبمد!وننعلقوالثانية

هذهعلىالأسلاميةاثصريعةئطبيقعلىمطنةفيودتوجدهلأخرى

!أ.عاثالمناز

الأولالفرلح

الا*ميةابشريط!خمنأمالمقصود.

الممنملم!غلأه!.غئبزتسركل!-غلىانفغ"

-خ-لتهيد:

منالثانبةبالففرةالواردةالطانفيةالشربعةانطباقشروطننوافرلمإذا

أحكنامئطبيقيجبفإنه000،2لسنةا1)رفمالتانونمنالثالئةالمادة

لحكمإعمالأالبمملمينلغهرالئمخصبئالأ!رادمنازعةجكلىالأسج!ةِالشريعة

كلل.منذإليهاوالمممارالملدةذاثمناالأولىالفلَرة

ورثتسوا،أولأ،الئعنريعهةالدَراعد-تديق.!عبفلهالنصهذا.ومفاد-

)في0291لسن!25رقم!لَلألوقكالمربمومخاص"تمثويعفيالتوامحرهذء

فيوالضنادرالضخصيةالأحوالمم!انلوبعضالننفةاحكامفمان

./2/1/89 Yالمرسوموكذلك8591(لممنةا..ءرقمبا!دانونإوالمعدلأ

الشخصبة،الأحوالأحكامببعضالخاضإ9.!؟9لسنبماأ52رفمجمَانوب

ثئمريعيهْ،قاعدةضاكتكنلمفإذ8591(.الآ؟ل!منة000رفمبالقانوبئوالمعل!

عليهنصثلماطهتاونلكحنيفةأبيمذهبمنأ+برالبأرجحيعمل!فإنه

.0002لسنة1()ركمإ!ملألونمن"ألثالئةائمادةمنالأولىالقير
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الفمخصِالأحوالمنازعةستحكج!الاسلاميةالئمريعهْأحكامكانتفإذا

فرضمين:بكنيخرجلاالأمرفإن،المسلمينلغل!

!وأقهنح!ئ!دسبيالمنازعههذهالاصملاميه-افعر!عهلَحكم!:الأول

ه!هالامبلإميةالاثمرلِعةتحكح-للحالةهذهوفي،الاسلامإلىلديانتهيلع!ة

رهذاالآخر-للطرفكالناب!بَهَأولهالئغيركاملمنبالنع!يةسواءيكاملهاالعحعة

ثثوقلِة-والمراكزالخلَوقبالتاليوينتدشربعتهعليهتطبقلنكك-إذاالأخير

و!يالممقلهوالمراكزالحلَؤومنسيشنيدشكلافإنهله،نخولهاالنى

صيكون!لىبالكدآبيهالزوأجللمسلمنب!حوالئيمالاصمحعيهه.الفبريعهلهلخوييا

وثحةالمفزفيحى!نهافي!ون،المسلمةللزوثهْإلسَالحلَو!ذاثله!

-خيهيالزوجةكَانثإذاأما3باحهمان.ط!األتسريحل!المعروفوالعئمرة

و!يسقل،مناشرناكماا!فأنودطبقوةالزوجيةرابطةئتحلفلسوفابملمت

"؟اشكالا!ذلككلهفي

!غ!لمئمخضيةمنازعبماءالإجقالا-لأسِلاهيةالشريعةتحكمقدالئالي:

ثم!و!نفيصبحملنه،أوْ!

همضر!حولْالخحفثارضااحداها.فيوالملةْوالطانفةفيْمخئلفق

ضن"المعصلم!8كرآلمئتازعنعلىسئتطبقالقئىالاسحميةالئمريعةياحكام

ى!تطبقموضوعيةقواعدعلىئائمئملالأسحميةالائ!ريعةانْالثابث

متتوعفاي،الذمةاهلعلىنتطبق!واعدعلىا!ضابكماالمعملمقه

"!أ.والملةالطانفةالمخئلفيالممملمقمحرعلىتط!قالعَواعدهذ.

لولصةالاسحميةالئ!ريعةبتوا!المدَصودأنإلىالراثح!الراييذهب

!!عدهيالطانفةالمخلبهفيالمسلمين.عرومنازعالقعلىالئطييق

بالعسلم!..الخاصهْالأسلاميةالشر!عةفيالموضوعية

و*خذlلى4/539)4فيالابندفيةثماهرةمحكمةبه!ضتماوهذا

خيلِخلكعو!ولو-حتى،لمسلمينعبرنمريعةتطعيقالىيودىإسخالفبالرا!

!اثة!فيالمشرعارادةانإذالماثمر-،إليهيعَصدلمماوهووللملةالطاننة
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غيريينالحكغفيالضغير؟ْأزاداثهكىخاهبرةالقضاءئوحيد!انونمن

كق.كاؤجب-ذ!،!ي!6صأخنلفو+أؤتقتقم-ؤَ-ألنتةالطائفةفيالحلراافياالمسلمهن

أنه!جمِفاااثصحانةإال!س!اللكقفتظبيبئشويعضَ،-وفقئصقالاؤلىالحالة

ة!زرخ-!-ص2..-د،ْ-َ-2،-فْى-موضع-ضننو%خه-طالفىء!".لك!يللأمحل!

"خءص"لئدةب!شِدبر3يحظىآلفطثائيلاكغااا!غاكئفه--يخكانم%لآثجلاةكاْدذبمعالىؤئسيرت-!

--!.*-،-*+--،---"ص!:!-*جت!فيء-؟*س---!.-..

اثطلقتورْالَقذا.لاأثزاينجفمعززةئمنالغضنريابراللكضننمخكبهإئبصمزثولقب

نطيث!نئ"قواتب!لمقنغيرظى-مئآزشتهالق"ْبرالأمَت!ثقةةأيممريغه-اجقايمْبئطييى

،-!!،،--.كأ!-!"!هـلآ-،ث-سس.!ت!!--!-3.س-

!ط-ؤلكقفقفا.لأشنئلآ3كزاصبذجوَبئالبئضئوجههَلابملايخيةْالثمزيعةقنناسكذ
4ءلا.."؟ءج،،ة-!.ء.!-،بم-طث.صوَ

أثدواعد"-في-لأشكمكلصلأ-تحليؤثر"؟ئةبخبمالبد!قآمالئئهتوره!آ!-قع!االغج!بة

اكلإ!*فنب!ىبالن!صننه!نعاتصت!ذْئتهق-االإصتخبفهجم!أأ.ألفمريغةفي!"لأالئؤضبؤصكله

لغد!فخإلفهبَبضمْهض!غائتنقىالليَسنهز"-أنممنتغ-عمفذة)6ؤتانمس!حَقة"الغقفد:بجوهر

لأوخرثلاثغاثن!خيكة،-كالضآُجمدتهصوانحرافأديانئهمنمروقاله!السيحي

فنلمخ!ر.الطمْا!م!ا!!ي!ىخا*ل!اض!صحئةفبش!ى-2ثممزكلغهئت!ؤفي

كاآ-ص..-،.:ء!ح!-،-.--.---ثيرتَا!---!ض!ءر.---،

أ!ممريغة"اخك!ثمطنجثط!قىكضميغرماا!مانونأناتقدمماكلدتقنخليم-
14"س.-ى/كا*-.صفيتآفلم.،-.-خ!-6س--!/!روخه!.ء.

يئبم!أل!ب!فدأأنجالال!دوالضبيما،إفماقلمإلبخلكنبنالسلمفغعفرعلىالأسلامهه
-ص-(-،."!-(؟حمحزءس/؟بم-*؟-(--*بم!أ-،لصلى+ة!

2،+0"لشب!ه"..(ا!رفمأل!دؤيىْ-ا5!من7ًألمإذمىأ!ولىالفمَرةلأخ!اموضأ

3الدول!ممريغإثْ"-ي!2بقأ!صبدرثآلنتن-أفمؤا"صكد،ألئعنريبتيَصافموّضَوَكلهصهنظبني

-ا!خؤل"أثلفلة-وَبغجق-ْ"تشَاجم!نجاببضن"؟أخقآبمأ،..كألنبمئه2ا؟ئير!قماثاتفلالؤنَ

ء!س.-لأ-+:-:!د---3!خ!!:Lصر4ئ!دءَ!!*هـ؟

6لشئة،نوقخح!ىهمء1!هويi،5.86لمتته01"حةرقمبالقانونوالمعدل3الشخصية

01ا!حؤ!ي!!عصمية*ورر!عيسكا!!د!إرقغ-.لض-"ب!طضع3-ا!جن926ْ-!

فِ!لمحد،صيهـهئنهة"زئطى!م!،طجطاللكأ!!8!"أيصم!يرلمتتحا

!ئثةلمكيو!-وف!و!*عفغبر!زضمتلظصنئ-كلألمحسالنظردونال!دئمريعاث

ثثهير!إتجنيب-3!مالطَ!ف!راط!أ؟في!أخميؤلماب!.فئا!ن!نين!3ثبعثثمبئ

إالاّبر!عابئد.بمك!عق-يخهـلإ.بم؟حالسأ!تَيكلحدنة!لمظا!تالطةللمجثبيخدالئبئ

ءفقطم6!ع!،.ونبطصطنلمب!إ؟طي!فنةهيمإف!"ل!ال!اؤحنئ"إليءغالرجو

عدمبشرطأقوالهأرجحفيالمذبهذافيالواردةالموضوعيهْالقواعد
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ل!سلموطالما،المسلمينلغدرالأساسيةالمعتلَداتمعالالَواعدئلكاصطدام

مصر.فيالعامالنظام!واعدمعمئعارضةالمعئقداثهذه

؟ءد:،1اذلجلفلِإشا

الايمملامَيلأالشريعلأأعكامتطبيعمدي

الملل!أوالطانظالمغقلنىالمسليىغكهك

-:وتقمصتي

ثكلاعدتطلطقيجبهبه"!مالهأوالط!لةني!مشرضصاختحفغدالهرينا

الممملغق!يخرظىتعمرحمطلنالتطلى!اومض،الإسلاميةالاثمريعةفيالموضوعة

لسلمون.لهايضعثصا!قيذ!ثالملةاوالط!نةفي!مضلض

خصوصليوالمسلم11كربدنئامههنا6المساوائكؤنكلولكن

يح!هلأخوىر!ممحصي!"وبعبارهاحوالئسكلىالإسئميلأالشريعهلىانصب

تجهزلانممريعتهائمنبرغمالمحكمةمنألئطثيقطلبالزوجةأوللزوج

الطلاقيوكلينالمعملمعيرللزوجيحقوول!مببأبهذاالزواجانحص

أحويل!هالأسحميةاالئير!عةحكمتطالناالمطملمكالزوجالمنفزدةبواث!م!مه

زوجلالهأيعددانلهيجوزوهل؟الشخصية

الئيواثلاعدة.الفرعتافيعليهاالاجابةشحاولالتيالمسانلهيئلك

اثداءةلنطبهقمحللاانههيالش!ا،لات،هذهعلىإجا!ت!اسنحكم

تصاثمتإذاالمسلمهنغيرعلىالأسلا!يةالثمريعةفيالواردةالموضوعه

المسلمين.عرللمت!ازعنالدينيةالعقيدةجوهرمع

جم!سي!اجمنُمضافُهث!تخلألىثلاقُيفما!
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الأولالمطلي

بوثوههيدينانلايى،مق!مرلمةلا

تمك:

الفمرعةالمحاكملرنثبلانحْةمن99آتمادة:منالأخيرةالنلرةك!لث

كك*"لاعَضي5591(لشة462رقماالمانوناستلقاهاالتيالموادمن)وهي

كاناإذاإلاالآخرعلىرلمصلمهنعرإلزوجيناحدمنالطلاقدصىئسمع

.".الطلاقيو!وعيدينان

ألاسحميةالاثمريعهْأحكاماانطباقحالةفيانهالم!ابقالنصمنويفهمْ

دعوىقبولبعبميمَضىاناالماضيجملىفإنالممملبين،غيرنزاععلى

غيرإلىولكنديانمهحد!اوطائنمْهأوملِمهغؤمنجانبمنالتطِلدق

النطليق.نبيحالآخرألطرتشريعةكانتإذاإلاالأسلامه

*ولا:بمان17/3المادةفيو!ضئ5003لسنةإ()رقماللَإنؤنجاة---ثم

شو!تهما-كاتَإذأإلأكأالطهالطائ!نهمنخدي.الزرجينبمن،لطلاقدخكوى!بل

*.تجيزه

الخكميكررأنأرادالجديدالتانونفيالمشرعانوهلةلأوليبدووفد

صخهح،غرو!اإليها،المشار(اخيرة9/ففرة9)الملدةن!قنمنهكملنثالذي

عندالإحميةالاثمبريعةانطباقحالة.يواجهأخيرة99/فترةيلمادةفنص

الشريعةاحفامل!طب!قجوحيثملة)اوطانف!ةأوديانهَالخصوماختلاف

حالةيواجهفهوالجديدالتانونفيالواردالنصأماالصدد.هذافيالاسلامية

والملة.والطانفهْالديانهَفيالخصوماتحادعندالطانفيةالاثمريعةانطباىَ

إلغانهاوال!يْلْماخيرة99/فقرةالمادةلحكماولأنعرضذلكعلىوبناء

بعدنعرضئم500،2لسنة1()رقمالقانونالغاهاالتيالنصوصضمن

.5002لسنة1()رفمالقانونمن17/3المادةظلفىالمسألةلحكمذلك
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أخىة:أ6يتر99الم!ة!نيىللسودحنة!لأ:

افة:/لمرة699المدحياصو!

!لشريه4اح!هم!متت،)!أي!ضهالى!ثاثينةي!صكامإحنالصيدذمت

الئم،!ل!حدودالتط!عتى.فيهذايكونانينبغيالمصوفيف!منهعلحالاسلامية

!اخيرأ.ضوة99ثملأة،رثعها.

هذهكلألثو!دالحتودةإلغاتهاءطدجملالشرعةالمحاكمراعتفدَد

وإالملهالمختلبيالمسلمهنكريهن2الأسلاميهْالممريعهاحكامئظبقالفحثم

الطاننة.

،اأاااٌالهونور3في18رفمالعدلوزارةمنمنائبررصدرثدانهكما

التيالطلاقدعاوىفىئنصلانالدثمرْعكيةيلمحاكمعلىكِانبموجههوالذى

له.ضمامراعاةمعالشرعيالمنهحوفق،سكبىالممملمينعيرمنإليهانرفع

ال!ث!رعية.المحابممنرتيبلانحهْمناخيرة6فلَر99الملدةفيعلهه

لمالشرعية،لمحاكمتولَييلأثحة.مناخيرةفلَرة99المادةنصأنكما

لستة46لا21بىىالتلألوفامناْ؟للمادهَطبقأألغيَللتيالنصوصتلخ.ضعن

"النصوصمنيعتبرالنصهذااقبلتطبيته،يتعينباىْفالنص5591،

سضاععدبميجبولهذاحكمها.يخالفماعلىاحماىْيجوزلاالتىالآمرة

التطليبئ*يوالطلاقتجيزلاالزوجبناحدئ!ريعهْأنلَبينمتىالطلاىَدعوى

رابطةانحلالئببحالآخرالطرفلثنريعهَكانتإذاعماالنظربصرف

،.لزوجيهَا

شأنهمنبوكْوح"لطجقاحدهطيدينلازوجينبينالطلاقالقاعأنكما

القضاءوتوحلِد،بالغةومفعقةحرجفىالطلاقشريعئهتييحلامنيولَعان

لْوجد،لمالقإنرِنية!توا!!إنطالماكلهةالحرجذلكيرفعانشانهمنليس

99المادهَعلىتعلبفأالايضاحيةالمذكرةذكرنهاالتىالحكمهَفانمةثظلولهث!ا

.اخيرةفقرة
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المسلمينغدِرعلاكَاتفيالأسلاميةالشرلِعةأحكامثطبيقعندأنهكما

الاسلاهية.الاثمريعةبهتمرزترلذيالذينىْالتسامحيراعىأنيجب

!لمكةحكمإعاكوجوبعلىالثحاغغالبيةممارتكلهاالأسبابولهذه

المسلم!.!علىالاسلاهيةطشريعةتطبيقعنداخهرةفلَرة99

من607كان+*مناثحص.الموادا/6/2rk"iفىالنقض!ضت!محكصةكما

المحاكمترني!يلانحةمن028والمادة5591لسنة462رفمالفانون

منازصكاتفيالاسحميةالشريعةأحكامتطليقهصبالمشرءانالاثمرعكية

طانفةاختلناماإذاالمسلمبنغيرالزوجينبينلكْبرمالتيالبثبخص!ههَالأحوالى

التيالشرعدةالمحاكمترسَبلانحةمن99المادةالمشرعاستبلَىواقملةأو

الطلاىَبوفوعندينلأالتيللطوانفبالنسبةالطلاقدعوىسماعبعدمتتضني

رثانعمنالئابتكانفيدم.لاوالمنمقةللحرجدفعاوذلكطوانف"-الكائوليكوهي

ئطييقتعب!نفقدالطلأقيوقوعويدينانالطانفةمخئلفاالطرفينانْ/!دعوى

هذافيهالمطعونالحكمخالفوإذابينهما،آلنزاعو!ةعلىالاثمريعهْاحئىم

لمئواعدانعلى"الطلاق؟لباثالطلأعندعوىبرفضكضلألهوامسالنظر

لالكوأنالتطبيقالواجبةهي.!مخلالفةالملةنر!ممينالمشتركةرلموضوعهَ

فيهـأخطأ!كونالحكممفإقالمنفردةالارادة!مجردالطلاقلَجيزلأا!مواعد

!*".نقضهيستوجبممايلاهانوننطديق

بالتارو.جديررا!لهوالندض!محكمةابدتهالذ!الرأىهذاأنوالواقع

غير،علىالإسلاهيهَالشريعةاحكامئطدلقأنإلى-قبلمن-اشرنافض

هذهحكممخالأتبعدميئقيدأنيجبالملةاوالطائفهْالمخئلفىالمسلمين

الطلاقبالحقاعوالتول.المسلمينمحرلدىأساسيةغيدةيعدمامعالشريعة

غير3بينالحرجيوقحشكبلاامرلهوله،الدينهةالعمَيدةتحريحبرغم

غيدتهبم.فيوالحرامالحكلمن!بد-أساسايمانلبب+بضثالالسملمين

:أخو!ف!ر؟99لمالم!ةحكمئطبىنطلاى

بألطلاق!إلأالزواج!يديرفعلابالطلاقيدينوناليهودأنألثابتمن

يدفيو"الطلالَىالربانررن(5لليهودشمعونبنحاىمجموعةمن132)مادة
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لمحمرالطع!صلهؤل!شركالعنبققلاصةْا!رصصكة"صن؟لا.4)!ميلم!اييم!

لاضماوضنخل!ثهلا6ظئ-ث!أحولخشالن!د!طمايوحمكلأ3عى3!!المنهشوعلا"

"!3في:--/ش-ء!،:طولملفهيبد،!بكف/.لمحوكل!اول-ةفن.؟خمر!ء-نئننر*روحك!الكل

زهم،!زدىهتئ!(:وفيثْدضتلأء3تختلثا!لققة"!فْد!منتيخفن6فأ؟دئختبلأة

بنبركائا-الثضز؟افلأفئكلئن*نجلا؟ئفهأفصن/ه؟يسببفذلإم!مغيرئخَ!ذلأ!لمنمثخفقهـلملخن

؟"*-أ--*َا!مممثلايقكئئذ!مئيرهفزظنقي!اثزؤنجفن!لأح!،!شلانإ+كليلحلىط!إذأ

!/،أ-ح!!،د!إ.*!خ!-حيم.**ص!!ئَرو-5!"+،ش!.!+-لى-بر-+/!-*-3؟بي+ة---"++:ء:.،قيحمتر+!لم-"-خ؟ت-

؟س!ةأبوة.9!ينةإأابيإب!ن!ت!س.الههمئن!ون10ء1
.!---ت"س.قي-قي...-أ.--!د--َ-يجد!د-"-/ألبييعجيبسه.جم!**د

!رهَ!فو4لمغن!؟؟.!إول..نئطاقخحغ-ء!ء!غلْانط!كلر*اكلليماجهَصالاْ!قضمد*النئ

ضَطوانهم،الطحىَبوقوعيدينونلاالذينفئطفهمالكلالوليكية،بالطوانف

وء!/9."ا!روفي?":-ء01!!حيمايلهم.بروادبفمبرعبيم/تجصبالذيئن

!"لإ-غزجمالنرفيثثطذ!بافهئا3لى7فنىس!لمالمطمز!ضَت!قصعذلمسعكنانمد--!

نجو!،كلجاتةجبحجهاثلبال!نونخبلمنع!مممهيمطئيحر+االملاهوتهذإ:يانالقانل

يم!مد5لبمانهفكلفاطجبماالئف!مهل!ثة!إلب!مةئجئببمف!لمطه!؟!ذفي!.لتنلاورال!ه

!!بمانبف!انإذ،الطلاقيمبوقوسدينلارالئىالطوائفُإ%لم"اللَأنودطبهذا

!ل!فزقْةفيالدىيراعلمالشارع!انوإذا.بو!وعهئدينالمسيحين.ناخرى

أحكامفق"لصئرحلاكصمدهشغىكاف!؟ضقلأيلرخب-و!ب!ثلطتينيبيغ

ع!-؟لمك"في-!لكأئنناطأىددةثيي:ؤ-ْإ!دبئذنعزبئِ!تإلد!،!ففد!+3لطوطل"الدلالودط،"

--/أيصمِتأ؟\(!لأن!لمإلِإنججاهنجمدير4لبضع!ية!ييذاائبتفىمحكبةأخذبظبدإ؟ل!

كَطبيتى.للض!أ-بْئقبئإليطضرنالحبئ3ْلمطيماصكن.حطىءما-ينباءقيأن+حيحها-

المث!ونَ،منالسابعهْللفقرةإعمالأالدعوىسماعبعدم!ضىأنهذلك،القانون

؟بطإنجبْة!لياثوِل!لهوإلئييبمرجبه!ظاببإدةهل!هنجن.ييعالشييرعية2اللإنججةِببن99

-!--ة!--""*،ابخصهنزمئإ،كُانوبييهإ-!طوفئببن.؟%جدبىلمهسابطلالىثج.بوووئبفيلا

-خ3/-ج-في3!.تلمء!-3/-3-ةء-ل؟5-قير.ا-وَ!-ش-+غ،3!ل!+ة؟ج!--ج:+7

"+الظفنْثطت+؟و3ةلعَننةلأممابيربهطعققلأ-2ئ!ئتتهْبم"36-؟طفن62/6391/نقض(1)

.ق13دأفي
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السابعةالفقرةفينصإذالصارعانن!لك،محلهفيالنعيهذاأنوحيث

احدمنالطلاقدعوىتصمع"لايأئهالع!رعةالحئحهًمن99المإدةمن

كصدقدفإنهبالطلاىَْيدينانكفالأاإلاالآخرعطىالمسلمينعيرالزوجق

يالطلاقتد!نالتي.ابطوائف!ال!نهرقةالايضاحيةالمذكرةمنيونماوعلى

بالطلاقتدينلأالسَالطوائفو!لهمبالن!هةالطلاقدعوىساعفاجاز

كانولمارالمئ!قةللحرجثفعأ!نهمالطلاقدصىسماعفمنعالكلالوليكوهم

طاننةإلىأحدسا!نتمىولاوالطانفةالملةمخدكفاالطرلمحنانالئايت

الدعوىسماعكفدم!ضىتدئ!ْرعمثالمطعورُلمحكموكانالكلالولهك

المباببعيليخثحاجةوثوننقضهم!كلض!عانونخالفتفبإ!ن

لمطبئ"ه،.

ترئببلانحةمنiiالمادهَمنالأخيرةالفقرةانئقدمممانخلص

تدينلالمتي!معميحيةللطوانفإلاحكمهاينصرفلأيلشرجمة-المحلكم

الساند.الشهإليهيذبماوتا(لمكثولهكيههالملةطوائفالطلافى.وهمبويزع

خظ!سيقأحد)زا.نلنأخ!أ6قي،9!لأ9بمكةئصسرث!مدى2-.:

لْى.أ،.،3،؟4:؟كلءد-ا"--.!ْ+قى؟ا،-كامملى،+ططءا*ت!ييَ!تئ

فيئمددفلاالكائودين،منالنزأعطرفيكانإذالنهدلواضْمحْين

9؟ح!مخضوعهم 9:. awlالمرفوعهالطلاقدعوىئمسعفلاهأخيرةضَرة

اخئحفهماهوضاوالفرنج!.بالطلاقيدقلأفكلاساالآخر،سكلىاحدهمامن

لأنطبقتوبلةطانفةمئحذيقيذأْكثؤافلد-9لههالملةفي6لخادهماوال!نفةفي

ضرة99المادة/احكامتطهيقمشكلةتثوَ!لونالطانفية!شربغةعليهم

اخدت

نجيزملة!تبعأحدهما،!ملةمخعالفيالزوثانكانإذاالحكمماولكن.!

أصحابهايدينلاملة-اخرىيقعوالآخر،بالطلاقالزوقيرابطةانحكل

!مكنهلكائوليكيةهقطيةوالزوثةارثونكعميكهطيالزوجيكونكأنبنلكه

لمحالاتأ.لك!مكلعدىلخير.ضرة99المادةحكمإعال
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"؟.الأليبالشكلأتثلْدأخبرهَفقرةأ1المادهَصياغةأنالواقع

أحديكونأني!فيذلبكوعلى*.الطلاقبوقوعيدينانكانااإذاإلالْبممع...

إليثها،العشارأ":fitحكميتع.إعمالحتىبالطلاقيدينلأالزوجين

دعوىلَسنمعلاحثئكثول!بالزوخهينأحديكوتأنيكنياخرىوبخعبوة

عليه.انمقعخرالزوجيرفعهاالتيالطلالَى

أحد"-سكانمتىالئطبيقواجبيعداخيرةفالَرة99المادةحكمانويلاحظ

فيباطلاأؤاصص!خأالزواجكانبذاعماالنظربصرفالزرجيونإ/،كثوليكيأ

أرثوذكع!ا-كانالزوجقنأحدْلمنفرضنا"مكلافلؤأثائواليك،قريعةنظر

أحدأتىفإذا؟الملة3لاخئحفْباطلايكونهذا.الوواجفا+نبخثوليكا،واقىخر

هذهسْممعلافإنهلاسحمية،الفنري!لحكمثطبيت!الطلاقيطلبالزوجين

انحصنظانم"تعرفلأشريعهْيثبعالزرجيةالع!ةاطرأفاح!لأنالدعو!

بالطلاق.طزواج

إالؤا!جبةهيالإسلافيةالمئدريعهَكأت7َ.إذاانهالصددهذافيفالقاعدة

فقرةأ9المادهَاحكامطبئثوالطائنهَ،الملةفيالخصوملاخئلافالئطبيق

مدىهيواحدةمسالةعنللبحثإلاالخصومفمريعهْإلىيرجعولأأخيرة

السماحمعناهذلكبغيروا!مولالطلاؤ،بو!وعأحدهماأوالزوج!لينوئهْ

الكطبيق:هذافيهابم!معحالةفيكاالطانفيةالشريعةبئطبيق

لشة(1-)-رفمالئابونمنالم73المادة!نصالمقصودحفينةئلأليأ:

0002:

00،2لعمنة(1)رقم!لقانوق-منا.أ)7المادةؤمنالئالثةآلنقرةلَدضمي

كانتإذاإلأرالملةالطفكةمت!ديالزوجينبيق!لطحقدعوىنقبلؤلأ:بأنه

ئجيزه".شريعنهما

الاصداركانونمنالرابعهالمادةانإلىسابقموضعفيانمرنالض

الفمرعة-المحاكملًر!بلافخةبإلغاءتضت!ْ.-2.،لسنة1()رقمللاهائون

ضرة99المادةننضمنكانتبرلمئي3191الممنة178رفميالمرسومالصالرة
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من17/3المادةنصهلههو-المطروح/السؤالفانالالخاءهذاوا!اء،أخيرة

.لاأنهالحكميكونوثالتالياخوَة،99/ضرةالدادة!7حل!دالحديدالتانون

كاالطانفةالمئحد!وعوعيز،المسلمقأدوثقاحدمنالطحقبردعوىتمممع

يدينلنثفاإذا/-/إلأ-سطيم!الاسلاهيةالف!ريعةاحكامانطباقحالةفي-والملة

*س،/-.الاللاقأ.بوبوغ

.يبرابإنماءكانالمبغاةالخحهمناخير-99!يرة.البابةنضألطللواييِ

الأنجئضاصفانص؟اطائفهَصوالمله!فيهفي.مئتازعنبى!بردوهييجددائرضا

بكلىيصامنالطجق!دصىئبممعلاإلإسلإبية،ءومجئد!فذلفبرييةلئف!ريب!

لئلل.منإليهاثمرناالذ!إفحوعلىالطلالىعوجموجكلا.لا!يلينإنبذاإلاإلآخر

،فرضيواحهفِهو52!ه0"لسنة(1)ءرتجمالعَانوقمنا./3فيالمال!نص-اما

الطلاقدعكوىلَدبلىفلا،والملةالطانفهْفىمتحديمحمازعينوجودوهواخر

هذا!حئاجهليولكنشريتهمالْجيزه.كانثإذاإلاالآخرعلىأيهمامنِ

الطائنهَفيالخصوعائحادحالةفيانهالواكعيعَرر..نجخاصيّئصإليْالحقم

كانثإذاإلاالطلالَىدصكوىئلَبلولنيغدنذممئتطبقنبِريبتهئا!فإنوالملة

الائبريعهْقولايهْ،يقرره!خاص.نصإيىيحئاجل!الحكموهذآئجيزه،م!زيعتفيا

3/)تجمادةولأيمكبئائحّمظ""نصفناكغير:نِزاتي).Sأقطاَنفة IVمبنأكثر

ئتريره.إلىحاجهَهناكتكننموالذىالواضحالمعنىهذا

أخرتعئى3أ"لم7المأذةيخمل-خئصقهلقنتول.إبى-أكلمناؤلننئؤذوولؤ!لن!ْ--

حكمايترربنصيا-ليمنبالمائمرعنرباإننا5sبيناالذيالواضحالمعنىغير

نزيدألأ.تأتيالعديدةاللعَمريعهةفالصموصءثدلادشيثيورلاحمكليلأخلافلا

ئرفع/اوخلاففي-بأجما!-ئ!دئأتيوإنماتب!ينلأتور.وإفممةوكهفصحأ

فانمأ...الخ.حكمأتلغي(وجديدأ،حكماتلَرراوئمبههْ

لْدr.؟1-ةلسنة1()بىئملللَإن!ونننالم!Vيلمإدةئص!نعمَ!.ولنل!

المعنبى.؟عنضصفةصقاعئهلعاث-3ضاَصمود،ءتبم!عهأ-م!كونئضممن-علأ

علىجمكرضاق!بل/13"!المحلاة3إضل-اليالرجونحفيلكيوطدنماافئاليت!ود،

الشعب.مجلس
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التقا!دبإجراءاتالخاصلقلألون2مشروعمن2لم23المادهَكانتفلالهد

تقبلولا3بأنهئقضي،العدلوزأرةأعدئهرالدقيالشخصيةالأحوالمشانلفي

هذاال!طلدقا؟.لْجيزشريعدكماكلألثإذاإلاالمسلمينخير-بينالتطليقدضكوئ

لانحةبإلغاءتقضيالمفمروعلهذاالأصدارد!تونمنالثانيةالمادةكانتولتد

أخبرة.91/فترةالمادةنصننضمنكلألتالنيالشرعبةالمحاكملْرئبب

شديدبوضوحمتجههْكانتالقالنونهفمروعواضعينيةفبنذلكوعلىْ

أخ!رة.ا/فلَرة99رلماد.ممليحلالمائمروعهذا،فيممالرينصإلى-الأليان

أو-تغيرد!ن-الأخعيوةالمادةحك!حعلىالإبتاءإلىالنيةاتهاهذلكومعنى

عهارهَأضيفتالشعِبلمجلسيلمَانونمشروعارسملعندماولكن،تعديل

هذهفمثلبصنه،/الخطأهووهذا،المشروعنصإلىوالملةالطانفة"متحد!

لَحصيعلبمثابهْالقانونمن17المادةمنالئالثةالنمَرةمنجعل!الأضافهْ

المادةلنصتمامأممائلافكانبالمشروعواردأكانالذىالنصاما،حاصل

دراسةفيالدأنيوعدمالشمرعولكنالشرعبهْ.اللانحهمناخيرة99/فترة

فنصجهالحزهذافيأوجدلتاالدقيقهَالئشريعبةالمراجعةومراجعتهالمائمروع

ولذلكالتانونَالجدبد،فيلهبديليوجدولمألغىفداخيرة99/فقرهَالمادة

عشرةالسابعةالمادهَمنانثالئةالنقرةنصبئعديليسرعأنبالمشرعنهيب

حكمئتننالتيالأولىصياغئغاإلىويطدفا0002لصنة1()رقمالقانونمن

قضاءعلطاسثقروما،الملغاةالشرعيةاللائحةمناخيرة99/فترةالمادة

-.الأخيرالنصنطبيقفيالنتضى

الفانيالمطلب

المسيافف!جموازالحقامحامدي

المففردةبإرادتهللطلاق

الزوجبإرادةالطلاقبمبدأثاخذالموسويةألائمريعةإنإلىقبلمَنأشرنا

الطلاقيصح"لاأنهغير.الإسلاميةالشزيعةفيالفمانهوكماومئ!ينته
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من336)المادهَ*شاهدانيحضرهلوثيلَةالشرعيةالسلطهَامامإلاشرعا

للترانيىكالنعمبةأما.الربانينلطاننهَبالنسبةهذا(نسونبنحايمجموعة

إلايتعلاوالطلاق،الزوجارادةهناتكنيفلابمسوغإلائطلقلاالمراةفإن

،الزوجانتراضىإذاإلأ،المسوغاتمنطاكيكونمابقدرالشرعيدعلى

قابلة.دامتمااصلايطلقهاانللزوجيكونحيث

دهانةرلمئئازمكاقائحدإذاالأمرفيإفمكاللافإنهللمسيحينبالنممبةأما

عل!-المعميحبةوالثمرانعالطانفية،الائمريعةسسّطبقحثوظاننةهوملة

اوبمغعيننهرلطعقيوكعانالممم!حيلملزوجتجيزلا-إليهاننهتحسب-ما

بعضغدالطلاقمهايبماحالسَالعحعدةالحالاثفي.حتىالمننردةإرادته

نامنه.يجباق!غققاوبالطلاقالخاص!ببئقريرلأقوذلكالطؤانف

.للزوجلاللتضاءينر!

الشربعةونصبحالطاننيةالف!ريعةتطديىَشروطننخلففدولكن

المسلمين،لغيرالاثمخصيةالأحوالمنازعةعلىالتطبيق-الواجبهْهيْالاسملامية

ذلكوعلىالمسلممِن،ع!اتفيتطبقكماالإسلاهيهَالشريعةنطبقهنا

المسلم.الزوجحلَوقبنفسالمِمميحيالزوجيتمتع

فيالحقالمسلمللزوجالغراءالشريعةتخولهاالتيالحتوقهذهومن

الغراءالفمربعةبتطبهققطمافإذا.المنفردةوبإراثفبمشينتهالطخقايلَاع

يوقعأنالمسيحيالمسلمغيرللزوجبحقفهل،المسلمينغيرمنازعةعلى

اساس!اوهم،بالطلاقيدينونلمنبالنسبةوذلك،المنفردةبإرادئهالطلاق

أ.-والإنجيليةالأرئوذكسدةالطوانف

للزوجتجيزيلاسلاهيةالائمريعةكانث"لماإلىَ!لهالساندالقضاءشِجه

لهالإسلاميةالشريعهْعلطئطج!عرلذىالصننلمغثرالزوجفإنبإرادتهالئطليق

بإراثدْه".زوجتهيطلقان

بمجردالزواجلْيد!رفعوإنبزوجئه،الطلاقب!يلَاعينفردإن"فللزوج

غيرأومسلماكانسواءلمزوج،بعتيدةذلكفىلهشأنولا.قولهصريح
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الموضو!،ةالأح!لممت!طبيقضمنالناشئهْالحتوقمنحقايستعمللأنه،مسلم

+.الطلاقخصوصفيالإسلاميةللشريعة

ح!ث،المصرية-النقضمحكمةمنبئاليدالم!لَدمالتضا!حظيوقدهذا

6المنفردبإرادتهزرجتهيعئقاىفزوجلَجهحعضطْالأس"الائمريعةبكقضت

الواجب،العامالقاذون-النتضمحكمةقضاءبهجرىماوعلى-وهي

المسلميقغمرللمصرلينبالنمطبةالشخصيةالأحوالمسانلفيالتطببق

الصادةفيمتررهولماطبقافيهاالأخكامولَصدرالملهَيرالطائفهَالمخلالفي

1(.أ-الشرعيةالمحاكمنرنيبلأئحةمن028

حدودوفيالدعوىاوراقمناستخلصقدالحكمكان"متىبانهوقضث

فعلىقبلالإنجيللينالأقباططائنةإلىانضمالزوجأنالموضوعيهْسلطئه

لِدينوكلاهماالأرئوذكسالأقباططائفهْإلىالزوجةلشَمىبينماهالدعوى

ناللزوجلَجدِرءوهيالإسلاميةالشربعهاحكامشانهمافيوطبق،بالطلاق

النتضمحكمةفضاءبهجرىماوعلى-فإنهالمننردة،بإرادتهزوجلْهيطل!

8)2(.تطبيتهفىاخطااواالدانونخالفقدبكونلأ-

عندالمسيحيللزوجالاعئراففيالتضاءمسلكالنتهغالبيةويعارض

المنفردهَ.بالأرادةالطلاقايتاعفيبالحق-والملهَالطائنةفيالاختلاف

لهيدوزالمسيحيالزوجبأنالقولالصعديمنالعاطفيةالناحيهَفمنا-

3(.المننردإبإرادتهزوجئهيطلقأن

اخئلافعلىالمسيحدةالشرلِعةيخالفلَواترهرعمالتضاءهذاإن2-

بإرادلَهللزوجالطئقلْجيزمسيحيةملةأوطاننهْتوجدفلاوطواننها،مللها

بَالطلاق،عملاتعترفلاالمسيحيةالدبنيةالهبناتفإنولذلكوحدها،المننردة

(I)ق.36س8طعن14/2/6891ندَض

ق.33س25طض691ه/ه126نتض)2(

السابق-المرجع-سلامةاحمد188،ص-السابقالمرجع-الأهوفىحسام)3(

286.ص
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لمطالماقانماالحالةهذهفيالزوجيةأنوتعتبر،المحكمةعلدهصدقتالذى

الذىالحرجوقوعهيالنتيجةوئكونشريعتها،تترهللتطليقسببيتوافر

فىالاسلاميهْالائمريعبمائطبقبمنعئلافطِهالشرعمِةالمحاكمترتيبلانحةاراد!

المسيحببن)1(.منبوفوعهبد!نلأمنعلىالطلاق

لَصابأنإلىالقضاءذلك-شديفدالاجئماعيةالناحيهْمنأنهكبا3-

علاف!هتحكمالاسلاميةالاثريعةأنيعتقدالذىفالزوجالأضرار،باشدالأسر

فييخطئفدئان!هْ،بامراةويتزوجابمننردةبإرادبه!زوجته!يطلقالزوجية

وبالئالىالأسلامبةالشريعةانطباقشروطننوافرلابحبلثالفثوننطببق

بالزوجبةمرِنبطاالزوجيظلانذلكعلىويترنبلِكن.لمكأنطلاقهيعتبر

التيالخطيرةالنتانجال!مانعنوجليلأغيه.الئانيهْالزوجيةوتعتبرالأولى

دلكأ2(.علىننرنب

علىالمحكمةتصديقرغمفانمالزواجأنالكنيسةاعتبارأنكما4-

أحدألأن،أخرىمرةالزواجمنالزوجينمنكلمنععليهسيئرتبتولْيعه،

جديدأ)3(.زواجألهلْعمَدكنيسة!جدلنمنهما

منالتخلصالممميحينللزوجينيتيحأنشانهمنالرأىذلكانكما5-

طريقعنونلكالمسيحية،الائمريعةتحرمهماوهو.بالألقلالىالزوجيةالرابطة

9"(.المننردبإراللهيطلقأنالزوجيعمتطىولهالنالىطانفنهأولملتهاحدهماتغببر

الفمربعةأحكامنطبعقانإلىاغلَضامحكمةثمضاءالمنعنهدالفالَهوبننهى

النعلورد،لدضاء،هذاعلبهالحوىكصاالمممحينعلىالطلا!فيالإسلاعية

الطلاقهبقذاالأعمْرافاعدمفيالمسيحيةالدينيهْالهينا!لدىالعكسى

السَابق-المرحح-الأهواضحسام81،ص-السابقالمرثع-نناض)61-صمبر

.891-جا

ص-لسابىَألمرجع-الأهوانىحسام9،31ص-السابقالمرثعجا-ولْو!)2(

81.ص-السابقالمرثع-شاغوسمير)3(

السا!-المرحح-سلالمةاحمد918،ص-الصابقالمرحح-الأهوانىحسام)4(

282.!يى
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مأن.ا%هذافيا)حي-جلرفعواضحهَبنصو!!المشبرعتدخليسئدعي

الئ!ريعة.ثطهقحلأة-فيالسيحيالزوجحقالنتض:تضاءكفيد

معوهرلإ.يةمطدم-الفثئر!-يالارادةأطحىإ!قاعفى-علطالإسصية

-!::..السيحطْالصيدة

حالةفيالمسِيحينحمكلىالاسلاميهَالنمريعةلهَطبيقمناطا!اكللنانتاا!يكل

لمحموادالامملإميهَالشرصةاللَاصكدة،اصمطدامعدمفىهوطانفة،أوفلةاختلافهم

المسيحيةالشريعهَتعرفهلوالسؤال.المسيحيةالعلَيدةجوهرمعئطبيلَها

عدافيما-المسيجيإلشلى؟أنيلاِحظالزرجينأحهاهَ!ىالزواجانحلاك

ابشرعبةالمحاجممبَرتيبلانحةمنأخيرةفترة19والمادةهالكائوليكيةالكنيسة

مضتلةا..ث!-لأسبابالزواجانحلالبمبدالِأخذ-الشريعهْلالكأحكاملْراعي

حياةفيالزواجانحلالأباحواالذينالكنبسةلرجالالأعلىالملوكانولكن

ب/+إزهوعدمالمخئصهللسلطةالاثحلالهذاخضموعضرورةهو،الزيىجين

الزوجتركجوازاعدمهؤذلكفياعبَرهمكانونقدمنها.يصدربخكنمإلا

العلاقةينهيوأنوحكماخصمايكونبحيثالطلالَىسبببتتدلِريستتل

المننردة.بإرادتهالزوجية

الخلافان-يخر،الزواجانحصنظامتعرفالمسيحيةأنتتدمماومعنى

هذهالإنهاء.هذاوسيلةتحديدفييكمنالسإبقالنتضوفضاءفواعدهابين

أنهانعمقدلا-عدمهأوبالانحصقضانيحكمصدوروهي-الومسِلهَ

تؤيدالتيالأفكارمنأنعلمناإذاخاصةالمسيحيةالعمَيدةبجوهرتصطدم

المسيحالسيدخلفاءوأنملَدسسرالزواجاعتبارفيهوموقفهافيُالكنبعمة

ماوالسلطانالمَوةمنمنخوالَد-والبطاركةالمقدسةالمجامعفيرسله-

فيمربوطألِكونالأرضفييربطونهماانعلىدينيألْستترالنفوسجعل

الزواجاثحكللذلك!نمفلا،/الحليسثطل!الذيفولهالربطقامومنالسماء،

الأسثف.أرالكنسى-المجمعيدعلىإلا

يصعبالزوجمنبينالملةأوالطانفهْفيالاخملافحالا!فيولكن
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أهي؟الزوجيةالرابطةحلسَ!طبعالتيلالككنيسةفأىالعمابقالمبدأتطبدق

نابعاالزوجعناحهاصيحالنىللثلألهبة-لأالزواج!تالتيالأولىالكنيسة

بهذهيقومأنيمكنكانوالذىيلطانفيلملعَضاءالمشرعالغىفلئدوالضَألهاأ

الأخئئف.حالةفيذلكيشطعلن-وجودهفرضعلى-ولكن،المهمة

منالعديلاالمصريةالنقضمحكمةعنءصدرالاعتباراتهذهكلأمام

حولالمئارةالاعئراضاثعلىويردالسلبق-ضماءهاالئى"ئؤكدالأحكام

الئابت.مسلكها

أحكامانطهاقعند"الخلعإلىاللجوءفيالممعلعونكصحقىمد

النزأع"علىالاسد!ةالشرلهعة

أن.للبنوجينتأن5002لسنة1()رقمالقانونمن5/21المادةئلَضي

دعواهاالزوجهْوأدامثعلد"يلَراضيالبمفانالخلإهعلىبدنهمافيمالئراضيا

الماليهَحقوفهاجمععنبالئتازلزوجهاوخالعتنفسهاوافئِدتبطلبه

بتطل!تهاالمحكمةحكمتلها،أ!اهألذىالصداقعلىوردتالائمرعية

*.عليه

فبيلمنيعدفلاموضوعياحكمايقررالممابقالنصأنالبدايةفينلاحظ

ولذلك،الشخصيةالأحوالىمسائلفيالتقاضيإجراءاثنعالجالتيالنصوص

بالأحوالالخاصةالإجراءاتف!لونضمنالخلعنظابميردانغريبأيبدو

9للقانونالأصليالمشروعفيواردايكنلمالخلعنظامأنكما.الشخصية

بعدةْمنالمشروعهذاإلىأضيفوإنماالعدلوزارةأعدتهالذي

الشرلِعةمنحكمهاالمستتاهَالموضوعيةاللَاعدةهذهأنابثانيةوالمححظة+

غير.بالمصرلينالخاصةالئمخصيةالأحوالمعمانلعلىشطبقلاالأسلامية

الخلع.نظامتعرفلأفشرانعهم،وملةطإنفةالمتحبيالبمملمهنن

الخصوماتحإدلحدمالطانفيةالئ!ريعةانطباقشروطنخلفتماإذاولكن

للفمريعةالاخئصاصوانعقدبعدمنأوابئداءالطانفهْأوالملةاوالديلألةفي

غيرالزوجيناسئفادةمنغدنذمانعفلا،النزاعسئحكمالتيالأصلامية
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ف؟شالزوجحقعلىالنتضقضاءاستترفطنماألخلع،نظاممنالمسلمبن

ايقاععلى-النزاعسطئالاسلاميةالشريعهْأخ!امانطباقحالةفيالمسلم

فيالمسلمهَعرالزوجةسَمئفيدانالمقولمنفإنهالمننزدة،بإرادئهالطلاق

الواجإثهىالاساتميةالشرلِعةكانث!اطالهاذ!لعفظاممنالسابفةالحالة

نفمتعرفالاسلاميةغيرادطوانفبمض!لنخاصنة،الحالة!هفيالدطبيق

حالةفي!لزوجةككما،أخرىمسمياتئح!واحياناالصندأقاوالمهر

ملَوملأنه.للخلعيوفرالذيالأمرالعدةلنقةمشحلَهَئكونطلاقها

الثافلاالمطلي

انطباقعالةفي-المسيعىلبوؤللزوعلا

ن!جماتهيعددأن-الاسلاميةاشمريعلأ

تفونوعندنذطاننهَ،أوملةمختلنينالمسيحيانالزوجانيكونقد

الشخصيةالأحوالمنازعاتحكمفيالولابةصاحبهَهيالأسلاميةالشريعة

وقدفيها.الموضوعيةاللَواعدلَطلطقيعنيالغراءالشريعهَوتطبيقلهؤلاء،

والديالعامهالشريعةليالموضوعيهْالالَواعدإعمالانإلىقبلمنأشرنا

نألأبغىإنماالمسلمالزوجحتوقبننسالمسبحي3الزوجبمقتضاهالهتمعْ

الملَصلهَالمبادئأحدمعالحتوقلهذهالمقررهَاللَواعد"لالكلَصادمتإذايتو!ف

ديانمْهمنمروكَالهاالمسيحيمخالنةلْعدوالتيالمسيحيةالعقيدةكجوهر

الخاصةالشريعةمبادئئتطولمطالمالمسيحيتهوخر!أعتيدتهعنوانحرافأ

مصر.فىالعامالنظام!وا!يخالفماعلى

نطبيقحالةفي-الفسيحيللزوجيجوزهلالمبادئهذهعلىوبناء

زوجانهأيعددان-عليهالإسلاميةالائمريعةأحكام

لَعدديحرمالأنجطفيصريحنجصورودعبمبرغمانهيراعى

المسيحيةروحمنالئحربمهذافهم!دالكنسيالنقهانإلا،الزوجات

آخذةالمسيحيهَالطوانفلمخلالفالتانونيةالقواعدكافةوأصبحتوتعاليمها
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ولذلك.المسهحيةالعلَيدةبجوهرالنحريمهذاوالَصالالتعدد،تحر!مبمبدأ

تطبعقعند-المسيحيللزوجالسمماحوعدمالقاءةهذهاحترامينبغى

ياطلاالئانيالزواجكانفعلوإذازوجحهبعددأنعلطالاسلاهيةالضريعة

ىذولكللهماويكون،الزواجبهذاالزوجينتراضيثبتولوحتىمطللَأ،

فيه.الطعنحىْشان

بان:ثضثغدماالمصرية!الطتضمحكمةبهفضثماوهذا

الفانونيئمريعةهيالإسلاميةالئ!ريعةانالمحكمةهذهفضاءفي*المممئلَر

للمسلمينبالنسبةالأسرةع!اتبحكغاصلاثخنصأنهاوبمعنىالعام

ئمروطئوافرعنداستشانية،بصفهْتختصالأخرىالفمرانعوأنوبخ!رهم

لسنة146رقمالقانونَمن607المادتينومنادالعحثات،هذهبحكممعينة

من082والمادةالمليةوالمحاكمالئمرعةالمحاكمإلغاءبفمان5591

انالاثمرعهْهالمحاكمترئيببلاثحه3191لسنة78رلحمبقانونالمرسوم

فيالئطبيقالواجةهيالعامةالشريعةباعنبارهاالإسلاهيةالشريعةاحكام

اخلالفاإذاالمسيحنالزوجينلعنلْلوبمالئيالائمخصيةالأحبمالمنازعاث

أحكامهانكونانالإسلاهيةللشريعةبالخضوعوالمقصودملة،اوطانفة

هي-الخاصةالاثمرثعةاحكاملون-المسلملهايخضعال!يالموفبوعية

بمَصدالعامهَالشربعهْتطبيقيكونأنالممَصودغبرمنلأنههالتطبيقالواجبة

شظيمفييدينونوماالمممفمينكربتر!لَمضىالتيالأسنادقىاعدتطبيقبه

لغواْالبدايةمنب!الاسلاهيةالشريعةإلىالاحالةوتكونالثمخصيةاحوالهم

الموضوعةالقواىهذ.لإعم!محللاأئهإلا،المشرعغهينزهانينبغي

حلوقينلسالمعميحيالزوج!ممتصاها!ئبنعوالنيالعامةالاثمر!عةفي

الضيدة!ثوهرالمنصلهالمم!ئأحدمعئصادمتإذايلسلمالزوج

رثخوفا!منلهاننهْمنJAلها-المعميحىمخالفةتوالئيالمشيعهة

ماعلىالخدمةالئمربعةمبادفىلتطوىلاطالمالسيعاله،وخرل!عطدنه

ننعارضلاالنىالمباذئفولْمذ.ومنمضنرفيالعامالنظاموكواعدبنجافى

الديانةفيالأساسيةالأصولمنولْطبرمصرفيالعامالنظاموقواعد
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اياح!.أممنطهشِافضماإسكضللِجوزلاإذجا!01الرتعددحظرمبدأالمسيحية

العامة.الشريعهْفيالمبرضوعة

462رقمللذإنرنالإيضباحىَ،لمذكرةأوردلْهصاوكانئقدمماكانلما

لِكونلأحىَالنطببقالواحبالنايورولايةاماحن!يكظطأنهمن5591لصنة

-تظبيثفيمسلمهنغيراومسلمينالمصر!نمنفرشاىلحقإخلالهناك

كافةاحترامقصدإنماالمشرعانعلىداحضغيرلدليل*منهموكلشر!عة

العلَيدةبصميمالمتعلقةالأساسدةبالمَواعدالإخلالوإنوخاصةعامةالشرانع

.لمرادهمجاوزةوفيهكخلدهيردلم،الديانةوبحوهر

علانحةمن99المادهَمنالأخيرةالفمَرةاستبتىالشارعأنالنظرهذالِويد

منبَ"لسماعْالدعوىبالطلاقالدشِونةنشلزمالئىالفمرعيةالمحاكملْرتيب

تدلِنالفيالكلالوليكطائنهَبذلكعانيأالآخر،علىالصسلمينغيرالزوجينأحد

هرورنجومتعلقاصيللمبدااحئرامأللانحص،الزوجهةالعحةقابليةبعدم

والمشتة.للحرجودفعأالتضاءب!خصبصأخذأبطوانفهاالكاثول!كيةالعلَيدة

بعدمملَيدالإسلاميةالشرلِعهْفيالزوجاتتعدداباحهْإنالتولهذايظاهر

الأنفاوَ،علىوالقدرةالزوجاثبينبالعدلومشروطاربعمنالزواجمجاوزة

رغمصحيحأالزواجفينعتدالصحةشروطمنالشرطانهذانيكنلمولنن

الجورعلىولَعالىسبحانهاللهيحاسبهآئمأيكونالشخصانإلائخلنهما،

ظاهرهوكما-الشأنهذافيالخطابفإن.الزواجبئكاليفالتيامعدموعلى

يستعصىبحيثالدينيالجزاءفمِهويغلبغبرهم،دونالمسلمينإلىموجه-

التىبالعتيدةأصلايدينلامنعلىالبحتةالدبنبةالقاعدةهذهبانسجابالتول

للمسيحيالمعاصرةجا!الزبىئعددإجازةويكونالتعدد،إباحهْإليهائستمد

سند.بغيرالطانفةأوالملةاختلافعندح!ى

إعمالقضانهفيعمدلْهوجعلالنظرهذافدهالمطعونالحكمخالفوإذا

تعددوأباحانطباقهاحالاتغدرفىالعامةللشريعهَالموضوع!هْالأحكام

يكونفإنهعقيدلْهاصولمنأساسىأصلمعشافرهرغمللمسيحىالزوجاث

للتانون+.مخالنا
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ال!هحث:خطة

غيزالطوانفلدىالأسرةلمحانونلدراسةاللهبإذنالآنندمرض

الترابةورابطةالزوجيةرابطة:روابطثحثمنالأسرةوسَكون+الإسلاميهْ

الزوجيةرابطةدراسةعلى!لجزءهذافيوسنقئصر،المصاهرةررابطة

لاالمسلمينغيرشرانعأنفيلاحظالمصاهرةرابطةأماالترابة،ررابطة

مناغبارهابلَدرإلأالمصاهرةلرابطةنثعرضلنولذلك8أثرعليهائرتب

إليها.المائمارالمو!لع

رابطةراسه1ْاولقهمم!مين،إلىالدراسةهذهنقسمنلكعلىوبنا،

اقرابة.لرابطةئلأليوثسَم،الزواج

فيالأسرةأحكامعلىالدراسةهذ.فيسنلَتصرأنناملاحظةمعهذا

الأرئوذكس.ا!باطشريعة

فيأ!صصبرسُاث!!دبُمُمس!ا

أإأ!!ااقمابىصس!
ُم!ط2ُكا

"ه،
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الأولالقسم

الإسلاميلأغيرالشرانعفيالزواجرابطة

تههيد:

نمهدالإسلاهطَ،غبرالشرانعفيالزواجرابطةدراسةفينشرعانفبل

وغايلاله.خصانصهوبيانالزواجبتعريفنمهيديفصلفيالدراسةلئلك

تمههِلىكل!فصل

وغاياتهخمصانصهبيمانبالزواجالتعريف

الأولالمبعث

بالزواجالتعريف

طمة:بصفةالزواجسنى

التانونيترهارئباطابالمرأةالرجلارتباطهو-عامةبصنة-الزواج

.اسرةإنشاءبلَصدوذلك،الدينعلبهويحثآثاراعليهويرتب

!ن!ون:النصيفهذاومن

فبهاجنماعية،ضرورةفهو،وخلقيةاجتماعيةضرورةالزواجانا-

خلفهة،ضرورةهوj.العمرانبهفيتحنقالمجنمع،نواةوهيالأسرةننكون

.الأنساباخئلاطويمنعالغريزةئشبعفيه

عنينئجمائربيهْوكنالةالأسرهَئكوينهوالزواجغايهْأنوطالما2-

بدوامالزواجرابطةدوامئلَتضيالغايهْهذهفإناولاد،منالزوجيهْع!ة

ح!اةلمدىابديهَرابطةالزواجفرابطةاجلها،منلْمَومالتيالمصالح
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لزوجين.ا

لغايالَهونظراانهإلاباحماق،ل!ثماقثونهةر!ةالزواجكانوإذ3-

علىاعلبهاوتحرصعلى،تحثكلهاالأديانفاقوالخلاهية،الاجنماعة

دينية.صبغةذويجعلهالذ!الأمر،ل!ظيمه

السيحية:الثمرالعنيالزواجتىيف

رجللطنتجمعمْتدسهْرابطةجميعهايلميميحيةطئبرانعفيطزواج

الزواجبشظيمالمسيحيهَالنمريعةغىَولنلكمفشركةهحياةفيوامراة

كبكلألتواقالممميحبةانويلاحظ.اطرافهوحقوقواحكامهاسعمهووضع

الاسلاْمفيالحالهوكمافرضأتجعلهلمأنهاإلأالزواجعلىحئت

وكمالأ،كلزامهْالزواجمناكئرفالعفاف.الئلفلعليهفضلتوإنماواليهوثية،

نظرفيئعد-مكرو!مةالثانيةفإنْالريجةالأولىالريجةشأنهوهذاكانوإذا

778ركغْاالمانونحرص!-!مدحالايهْولجىالسهحية.علماءمنالكئبرين

الجمعئوسعانعلىلهالنصللكلالوليكالثمرهيهْالكنانسكوانقمجموعهَمن

:العمرع*.ْيمدمهملممايدبروحواان

من15المأدةئقضيللزواجالمسيحيةالفمرانعتعريفشانوفي

بان:مصر--فيالأرئوذكصللأفاط3891عاممعموعهْ

طبدَ(علنهاارنباطاوأمراةرجلبهيرنبطبعتدلهثبتممَدصصمر"الزواج

علىوالتعاونجديدةاسرةتكوينبلَصدالأرئوذكعميةا!عطيةالكنيعمةلطمَوس

الحيإة.شنون

في-الأرثوذكسل!اط5591مجموعةمن41المادةوتعرفه

لهاف:مصر

الكنيعمةلطتوسطبتأكاشيدعلىا!ليلبصلاةيئممدَثسسبر+الزواج

علىوالنعاوناسرةتكو!بقصدوامرأةرجلبهيرثبطالأرئونكعميةاالمبطية

+.الكاهني!يهبعقدويئبتالحياةشنون
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الفانيالمبعث

الممميعيالزواجخمطثص

الكنيسة:أسرارمنسرالزواجأولأ:

وائجاههاالنفستطهيرإلىئرمزأعمالهيمتدسانهااوالكنيسةأسرار

نعمهْلنيلالننسلَؤهلوالأستتامة،-فهىوالخيرالصلاحطريقسلوكإلى

والكاثوليكالأرثوذكعىعندالكنيسةواسرارالسر،ذلكإل!فايرمزالتيالسماء

المسخة،،الئوبهْ،الربانيالعائماء،التثبيتصالعماد،اوالسودية:هيسبعة

.جاالزو،الكهنو!

منالزواجاعئبَارصكلىلْديممنالمننميح!ةفلا!سنةجرىوقدهذا

عدافيماالمسيحلطنعندالزواجالوصفهذالازموجعثالمتدسات

فىوألِضاالغربيالمعميحيالفتهفيالوصفهذااسئتروقد،البروتستانث

الألارفيتمامأواضحةغيرالصفةلالككانتوإن،الشرفيالمسيحيالنته

الأرثوذكسيةالبجموعا!تعريفا!أتتولذلك،الشرفيالم!حىللنلَهالأولى

كفلللرحمات"مولدْهذابصفتهوهو،متدسسرالزواجانعلىوالكائوليكية

ولهذاواخئياره،يللهصنعمنفبه،بالمراةالرجلوارنباط،الأخرىالمتدسات

المسيحارنباطيمل!وفو!ه"ننجلىالاليهَالصنةلأنالاسمانحدوديئخطى

يننصم*.لأابديفهوولهذابالكنيسة

فصمليمكنكانْإذأماحولالغرليةالمسيحيةالشريعةفتهاءاخلالفوللَد

عنمدفيزاوجوداللعتدأنإلىمنهمبعضذهبحيث"السر".عن*العالَد"

انعقدفديكونانبعدفيهيحلولمسر،ومقوماتهكيانهلهفالعلَدالسر،

الكنانسنجيالآنبهالمعمولهوأصبحوالذيالراجحالرايانغيرصحهحا،

عنفعلايئميزلافالممرواحدآنفيأوسرعتدأالزواجمنيجعلالغربطَ

وبالعص".العتدصحفبهالسرصحفإذالذلكالسود!زوابخفيالعتد

كانواوإنسراالزواجمنيجعلونلأالبروتستانتاناخيراويراعى
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البتولية.عكَئئَوينضلونهممَدسهَرابطةيعدونه

تلوني:َنظمافراجلُعيأ:-

الذ،-انيثفح!غليي-يَكودقمانونية"حثة-تقدممما-يئب!نكماالزواج

انذل!الزؤاجةعتدالحالةفذهومصدرالزوجيهْبرباطآخرمعارتبط

رجل:شخصانعكدهيكونضكتدعلىبناءإلاأبدائتئمالاالزوجيةالرابطة

!:-وافرأةة

اسئلزام:أمَامالأوفاتمقوفتعفيكهاوىبدأثهذهالعقدففرةولكن

رقتومنذلكؤعلى،الزواج+لضامالدينيةوالطقوص!الاجزاءأثوئطلب

بأنر!ولالمتبولهنيكنلم-َأوربافيالأسرةمسانلعلىالكنيسةمميطرة

*:يكنلمأطرافهتراضيلأنوذلكالعتودمنكغ!رهعلَدعنعبارةالزواج

للنكان!ثوالئي-إلفرنسيةالئورةأل!اءصدرولكنلانشانه،حيننذكافيا

17ا-عامثعمتور-الدينرصالسيطرةعلىالقضاءأهدافها iصوالذى!

قثونئألوكماالدع!ئور(،هذامن2بر7)المادةمدفياغتااغبارْالزواجعلى

منعقداباغبارهالزواجثنظم8فصبهذاالفرنعس(المدني)التانوننابليون

فيشأنه،معينكانونيانرإحداثبتصدأطرافهبتراضيإلالأينشاالعقود

آخر.عتدأىشأنذلك

السلبع!ال!نصور،ان"زأىابذىيلبعضبنإسدالنطورهذاحظيرفد

إلضودمنعتدكاىْعتدانههوالزوجبة،للرابطةالمنشئالفثونىللئصرف

-ا!فون.نظمهاالتى

--::الآئيةلدطلطالرأيهذاالغالهية6شُندتوفد

الأوضاعمعئمابايئنقلاالعقودمنبخرهالزواجعَدئسويةانأولأ:

ولمرادةلمشينةوفقاآئارهاتئرتبالعاد-،العقودففي.الزواجعنالنائمنة

بالنيمبة-احيانا-الآمرةاللَواعدبعضوجودنلكفييبَدحولاالمئعابدين،

فييؤئرلاالتواعدلالكفوجود،معينةآثاراعليهاتفرضفدوالتيالعدَودلهذه
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علَدليبتحتقلاوهذا.المتعاثدين-أرادهَفيهتسودالذىالخاصالمجال

المثمرعوضعهالذميالتانونىالنظامباحكامالمتعاقدانلِلئزمحيث،الزواج

رتبهاالتيتلكغيرأخرىآثارعلىالاطفافيلهمالِجوزثلاعنهباهرغبا

الزواجبتبولهماأنهإلا،عدمهينالتزوجفيالجرلهلهمكانالممئعرع،ووإذا

االدانون.باحكامعليهالمترتيهْاكرلارلكلخضعا

،-الزواجعنالناشئالتانونيالوضعمعتتلاعملاالعتدفكرةإنئائيأ:

عبىرردإذايىالعمَد،-طهالئتابلعادة-أحكامهترئنعانالعتدفيفالأصمل

فيأنهدحيينفيموقوئا،يكبرنانإلايصكنلاالاثمخصيةالحريكحريهَ:من

حكمصدورمنلابديله3إنهائهعلىاطرافهبلألفالْىرابطتهلتئهيلاالزواج

أحدبإرادةالرطبطةتلكتلئهىانيمكنلاكماإلرابطة،تلكينهيقضنا!ى

..المنعاثدين

الز!اجكانبعتادفيالعامِةدور،للسطاتوجودتنعمرلاالعتد!رةلاإ3،كُالئأ:

منها،مشمدموئقوأهامالعامةالسلطةبثدخلإلاا!نقد.لافالزراج،وانحلاله

التراضي.!نجردلنثماعلديامدنطغداالزوآحكانولو

نظاناالزؤأبماعئبارالفتقاهْإلىبعضذهبالمملَدمةالاسنهَاداثوبعمبب

بخالناءفعيالطزمن3لارادةدخلولامطنةصورةعلىالمفمرعقررهقانونيا

علىالنظامهذانطبمقكانوإنيخالفها،ماعلىاحماقأوندلهِرظاواحكامه

ولكنهعقدأيعدلأالاتناقوهذا،الزواجعلىبفلألهماينم،إلالاالمتع!لِن

معهناالوضعويئملأ!.المشرعوضعهالذىاللانونيالنظامهذاإلىانضمام

هذاوانموحودةإرادلَهكان!ف!ذ)او.لمدابهْ،جمحهإلىشخصانضمام

التيوالتواعدالأحكامكل-الالضمامبهذا-يقبلأنهإلأإراليأ،تمالانضمام

الالمأن-هووهذا.لغيلرها،يملكعأنذون%ليهاثضمالليالندابةأوالجمع!ةلمظم

ديجيالأسناذلتسبممعنننىَالدانونَيالنظامفكرةانشكولأالزواجفي

ويتضندالائ!رعلق،الئصرفعليهاطلقماالئصرفاتفمق،القانونيةللتضرفات

يفد"زبذل!لمحانؤنيهنطاملانطباقفمرطايطبراقذىالإراديالئضرتَبه
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الفاذر--النظاملانطبا!ضروركطشرطهوقانونيتصرفبمثابهْالزواج

المائمرع.وضعهكماللزواج

صحةفىشكلاالقانوش!لنظامونظريةالعقدنظريةأنوالوقع

الفقهفيئالثالَجاهوصبولذلكالحيقة،منفةطواحدجانبعنتعيدرهما

ثراضيلزومناح!هَمنصحيحهْالعقدفنظريهَمعا.النظريتينبكل!االأخذيرى

بإعلانالاكتفاءإمكانيةيئصِورفلا،الزواجعلى-والزوجهَالزوج-طرفيه

إبىادت!نئلالَيمنلابدإذنالمَانوني،التظاملهذاللانضماماحدهمامنفردى

الزواجعتدانبمعنىالثانونيالنظامفكرةذلكبعدتإتيثم،الزواجعالَدفي

وضعمنآمرةوبقواعدمعينفانونيلنظاملْخضعفانونيهْحالةينفمىء

العحثةأطرافلار-ادةدخلدونالقواعدئلكب!حديديستقلالذىالمشرع

التياللَانونيلأ"الآمرةالقواعدللالكالع!ةئلكئخضعوحيثبها،الزوجية

تلكإنهاءفيللَدخلكماالعمدإبرامفيلتدخلوال!يالعامهالمملطهئضعها

العلافة.

اتناقلنشونهيستلزمأنهبننيلانظاماالزواجاعتبارأنيلاحظولكن

منيعدالمسيحيالنتهفىالزواجكانوإذاإرادلَهما،وسلا!ةأطرافه

جوهرإهذارذنكمعنىفليسالدينمِة،الطتوسإتباعوجوهرهالمتدسات

لاالطقوسلالكإئباعدونوحدهالئعبيرهذابانوالمَولالارادةعنالدمبير

السيدرقاهصكقدالمسيحياجالزإانفالحقيفةصمرا.يعتبرولاالزواجبهبنعمَد

هذاوأن-،معأوسرأعلَدأالمسيحينزواجيعدولذلكالأسرارمقامإلىالمبميج

للنظامالزواجفيخضعالانعمَادبعدأماالالعتاد،عندالزواجفييتمالسر

ذلك.فيالطرفينلارادةدخلدونالمتررالتانوفي

دطي:شكلىنطامالزواجئالمُا:

سرالزواجكانفطالماخالصا،شكليأدينيأطابعأالمسيحىالزواجياخذ

بصلاةقيامهطريقعنالدينرجلتدخلمنلانعقادهفحبدالكنيسةأصارمن
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وكهانها)1(.الكندسةطريىْعنإلاالزواجيتملاحيثمعينهَ،وطتوس

"الزواجبانتلَضيالأرئوزصلملماط5591مجموعةمن41فالمادة

الثبطيةالكنيسةلطلَوسطبقأكاهنيدعلىالأكلطبصلاةبتممتدسسر

."ئوذكسيةلأرا

الشكلانذلكآخر،عتدا!يكشكليةليسثالزواجشكلمِة*انويلاحظ

هوالاتثاقهذااعدبارهامع،طرفيهاتفاىفيهالظهرصورةمجردلمس

للطمَوسطبقاا!ليلصلاةمنالزواجفيلِلزممااقبل،للزواجالمنشئ

*.طرفيهبينالأتفاقلاْالزواجهذاينئسءالذىهوالكنسية

يكونولايلَملاالنزويجِ"عتدانالعساللابناللَوانينكنابفيوردولتد.

ولَتفيالملَدسالتربانلهماوئتريبهعلبهماوصلاتهكاهنبحضورإلأ

وعلى.سبحانهاللهفالكماواحداجسدأويصيرانيتحدانبهالذيالاكليل

للرجالالنساءتحللالنيهيالصلاةفإنئزويجألهمايعدلانلئدخلاف

للنساء*.والرجال

-:الزواجوحدةراكعأ:

فالزواجالمسيحيه،فيالأساسيهالمبادئمنيعدالزواجفيالوحدةمبدا

يجمعانللرجليحهوزلاذلل!وعلى،واحدةوابوأة!ا!درجللينإلالأ-ينشا

زوجمنأكئرئجمعانللمراأْيجوزولأواحد،و!فيزوجهْمنلكئربين

واحد.وكثفي

"لبكنانهالأولىكورنئوشأهلإلىالرسولبولسرسالةفيجاءفللَد

خلقالذى!لبنالألج!فيووردرجلها".واحدةلكلوليكنامرانه،واحدلكل

ويلدصىَ-وأمهأباهالرجليتركهذاأجلمنوانثى"ذكرأخلتهماالبدءفي

ومنواحد+.جسدبل،المينبعدلبسإذاواحدأ،جسدأالاتمانويكونبامرأته

للطوانفالموحدالشخصيةالأحوالقلألوقمشروعمن1()4القادةفىورد1()

يدعلىدلِنيهَبمراسيمتمإذاإلاصحيحا،الزواجينعقدبلنْلامصرلىالمسيحية

اللا!نحة.رناستهمنباجرانهلهمصرحمخلصمسيحىلقرثل
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نااو-بصيبإل!امرأته-عطفقمسأنفقد.لأنضَْالمكجيل"ءضكلىاخرىناحطْ

صربأولْزبىنجتفيوجهامنْامرأة!دثإذاْاتهكما،يزنيفإنهباخرىوئزَوج

بهنآلخمعسأن،ماولىبذمنيكونفانكذلكالأمركانفإذاتزنيفإنها

-ْ-!ْ-لا-ْ"لا"-كاْلا!ظلنرأ.لأأكعدرْوخهن،..رْوجين

ا!باطنن!مجموعة24الوحدة؟لمادةمبداوثدءإنطرثْإلئهدآ

دامماعللأنيأزوأخايمخذأدقالزوجينلأحدْيجوزسلأ:طتحينالأرئوجمس

.،-!..+.-َ*خ-7-حميئحأ*.الأولىجافىو

(-2-"ْ-ْ/:تحطحكلف!لفمطؤ-م"ثر!6!آلزو!يه-يدثةرظمقتأ:ْ+-إ

.-.!!.-د-!ء،Aبم!س.إفي9-إ..،لأ!.،+24

الزو-اجانيحدجبْمتي8ئئنصبمدالصسيحههلآلبيهْأداليريعهيْيالزوجهةأبطةالبن

دآلمقئايط"ورد-باعلىاستنادأبىذللثططزنجطحياة..املماءينحللأفإنهصجيحأ

بمبهتل!قدالمِقداييبمااِلأصمرارمنالزوابماعتبّارإلىايضابراسئتادأالمقدصَ

و.طِإييايرال!نهسمهيببنإلمسيملهالعصهإلبثمرعِيلمابميحي،يْيالننوجيةالرابطة

؟تاببنوجد؟.3-الرابطةنفوننكذلذودائمهبنَدسهْالأخدرةالعمهكانث

نجظرثفإ!للز!لةبمحيبنمقجمعهاللمعميحيةالائبرإئعفيالمِبداهوهذا

ا،ميي!مماءلاجوقءثطبهمَأبص!إإاي!دبر!عا!ثو!ك!.هذاطيقص،*و!دالهدلحهْ-ربهطهبإعحبلره

.لحلةنجهل!تئثهالير!!آنقطايا-ك!،سدبلأىائجصصالزواجيبهحوالميمحيلب

فلديمهعالأزليىذبم!سوامماالمبسيحي(اللنفررعنالزوثينااحدو!خرربمالزتا

الخاصهَهذهبشاناكثرتنصثللمىلهعدمنوسنعودللئطل!،متعددةاسباب

-!-.المسيحيالزواجخواصمن

الفالث!المبعث

الممميعنالزواجغإياق

-غا!إث!إكاقصكليالم!بيلمينلغل!القإنونيةالمجمرعاتكبضحرصث

المسهحى.الزواج

الزواجغالِاتئحدد(91هوه3891)لعامالأرئوذكسا!باطفمجموعهْ
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هو-أو.الحياةشنونعلىوالتعاونجديدةأسرةتكوين!ومنهالتصدبأن

وحملالزوجيهْالحياةعلىالتعاونبمَصد9ثالأرئونكسالروملمجمؤعهطبتا

الأولاد.وثربطْالعائلةأعباء

هيعامةبصفهْالمسيحىاجالونغاياتانالمتقدمةالنصوصمنيئبين

ناغير،الحياةشنونعلىوالتعاونالشهوةومداواةالأولادوتربيةالإنجاب

أهميئها.كحسبالغاياتتلكئرئيلطفيبينهافيمااختلنتكدالنصؤصهذه

الزواجغاياوَروئحدمدالمتقدمهَالنصوصل!إلتوفيقفيمكنذلكومع

هوإلبمبيحيللزبراجالأساسيةالغايةأن:فنقولالأفيبالترتيبالمسيحي

الأناجبلفيوردمانلكضطىينلالنوعبلَاءبقصتدوذلكالأولأدإنجاب

الجسدية،7رلمِعائمربكمامإلأيكونلا-وسأ"الأرضو3ئلثوأ-4`وأثلرؤأئعووا

منالأساسىالهدفيتخققلكيالممهوةالأس!اننيوتعالىممبحانهعرسفلتد

لاالأولادإنجاببىهوالأولالهلفف!اقوبذلد،النوعحفطؤفؤالرؤاج

دفعفإنذلكؤغلىالجممدله،البظمعرةوهوبخهمرلَبطئا.لوفقبهدفإلأي!حتق

العسال:ابنيقول.ا!رواجمق:الأساسطَالغايةهوليسبالاجتماعالفد!وةالم

اللهلمحولعليهويدلالنوعلتبقةالأولاديحدهوالربجةفنالأولاثصه5

لما:لهثمرلئرليذ،-باجتفاعإلالاْ!نوهذاتمط--و!را:الأو!للبون

يحصنلالمحذ!يلحخفماعا.الطببال!وا!تيص!ل!ةفيالضهرةصشه

كملأننالنولد".ثبالأجلكلأعالشهوة!مدفعوصثانشندف!تبحلمدم!ل،غه

إنجاببيناللضعلبمكنفلاالأولأكنر!ةخمأيسننبمعالأولادبخجبصف

".الأخرىدونيكفئلاالواحد"لأنولْرببد!مالأولاد

المساعدة)اوالحياةشنونعلى،3ثك!عاؤنفتوللزواجالثانيةالغايهْأما

التعبتخفيفعلىبالآخرأحدبماللمتزوج!نالحاصلة"المعونةاوالمئبادلة(

يكون-أن!حسئنألا+أقهؤلينسكنَإفجديقلَغالىقول!ةعلطويدلالحياةهذهفي

فزعِهْعايهفىالكاتيةو!فهمعئأ+مطبهه(.لهلْلصبمرحذ-5آلم

رنيسهة.وليعمت
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!ليةمال!سيحيةاتالونغا!اثنتحددئقدمماعلىوكلاء

فىالحفأوالشهوةإخمادمنذلكيشنبعوماونربينهمالأولادنججابأولأ:

النحرق.من

للاخر.زرجككبمساعتةإلحياةئنوقسكلىلنعاونئاثيا:

الألل:التسمنيالمحثخطة

فيالآننئمرع،المسلمينعرشرانعفىالزواجلدراسهْلتمهيدهذابعد

سِممىبمالهلتمهيديقنضيالشرانعكافةفيالزواجانعر.الزواجلراسهْ

دراسهْفيبداناالخطبةدراسةمننتهينافإذا،الزواجملَدماتاوبالخطبة

لآئاره.واخهرالانحد"،ئمالزواجإنشاء

أبواللا:أركعةإلىالتمممهذافيالدراسةتمتسمذلهوعلى

الخطبة.لألل:iالهالط

.الزواجبمماءالثثي:الهالط

.الزواجأئار:الئلأثالهالأ

.الزواجانحكل!ع:&Iaاله

،أإ!لأافي!سصطوا!اثلافىتجبن!مِضلم4

2كا"لم3!ى

ئشلم

جيمأ1

لمأآلأسركنئنإقمابىصيم!
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الأول؟بالبا

المعبم!لأالمفيرانع.7فيالغطملأ

الأولاض

التعزيف.بال!بلأ

-.-:لّميلى

للكفرضتوثدله،وئميدتسبقهمتدماتالائمرلفعكافةفيللزواج

والخطبة،"بالخطبهَْتعرفالمقدماثوتلك،وخطورتهالزواجاسطْالمقدمات

له.تمهذعلطسالهتهْمرحلةهيوإنماالزواجهيليم!ت

المسيحية:الئمرانعفيالخطهةأهمية

فزر!قد-الائمرانعمخئلفقإنأ!الأشمانح!اةفيالزواجلخطورةنظرا

البعضيعضهمأحوالب!عرفالزواجعلىللمتبلينئستهدفالئيالخطبهَنظام

الخطبةأهميهْولَبدو.ناجحةممتكونزيجئهماانمنالتاكدلهميتعمنىحتى

لثاليبهاوالمرأهَالرجللَحك!حتالثىالائمرفيةالمجتمعاتفيواضحهْ

تمئلوحيثطلغربية،!المجنمعاثفئالحا!ثهوكملأئجاوزهايصعبرلسخة

فيغبين9الرالينبالتعرفسْ!مححقيئيةاختبارفئرةالاثمرلْىبلدانفيالخطبة

دونيرؤيهْبعدهنبالزواجللرضاومحققةللننوسكاشفهْتكونحيثالزواج

لأ-يعَبللدلهمالزواجلأنعمومأ"المسيح!لدىالخطبةاسيةوتزدد.عجل

ء..عامةكئاعدةالاثحكل

علىؤألام!الخطبه*وئمَذلمبتولة:الخطبهَاهميةالعسالبناوضحوقد

المهلة2هذهفىكاففخصوعنئامهْبرويهْبهالرضاليكونالتزويج

نجلوغهحنإلىالحوا!الشخصوليضبطالرضامعالمحبةولنناكدالمثشرطة

العخةخظعلنَى!عما!أا!اهوةالزلهحةرجاءوليكنإلط.كيلا.!سىْ

للزلِجةحاإلبهالحاجةقدكؤماإعداك.إلىالمالةمدةفيالاضاموليصرف

يحسن).لاقال"لأنهتعالىالحكيمبتدبيرولجثلداءالألضالإلىالشوقوليتوى
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...(.فعلئمفوعدملاله:مطنالهفلنجعلوحدهالرجلي!ركان

الأرئوذكس:ا!أماطشر!عةفيلالخطلةالئعر!ف

وهد"الاملاك*.ا!باطعندعليهايطلق-التدبيمبالمعنى-الخطبةكانت

ويكونمستأنفللزَويجوميعأد"ةصكهدهو:بعَولةالامصهذهالعسالبنعرف

عهدهو"الإملاكبانفيلوثاوساليغومانوسويعرفها*مكاتبةوبغيربمكالَبة

كاناقبأنفسهماإما5لمتعا!دينبرض!ا!ونبحيثمستانفلتزويجوميعاد

."..وليهما.اوليجميلهمابواسطةوإماإليهماسلطانهما

فيلِتبموالزواج،الزواجعلىالأدقاىْيلْضمنالأملاكانذلكومعنى

"بحضورالزوجينبعنماالاملاكوينعتد.الاملاكفيلهالمحددالأجل

لممهرويتررالصلي!بويوضعرشيدين!شمإ!سبنكس!أوكَممحيسينكاهندن

غد.ولمح!تانالبَيحهَممَدمغدإحداهاتكوننسخثلا:منمكتوبويكئب

وإلاإليهماسلطانهماكانانبانفسهماإماالمتواصلينوبموافقهْالمليكين

خاتمق+منعلىالاملاكويعدَدالصليببوضعالكاهنيتومثمفباوليانهما".

المعثبرةكالرتبةمراتثلاثاالربيةوالصلاةوال!بريكبالصمليبالمليكينجهة

بالعتدبىضانهاأنغيروليها،العادةفيعنهابنوبآلزوجهَان!يراعي،لذلك

بمانالصغير،وليالأملاكعلَدوإذاضمنيأ،رضائهايكونوكد،مطلؤب

12وللذكوربالنسهةسنة14وهبمالاللوغسنبلغمئىغهيعدلانللأخيرْ

ييلغلممنيجوز؟م!لأأنهمع:مراعاةهذاألاثاث،إلىبالنعمبةسنة

السابعه.سن

يجوزأنهعلىالمهر،علىا+لقاق-غالبأ-الام!غدويتضمن

فيالزوأجإلمانملجبالئيةالمبالعددكلضمنانيجبكمامهر،بلاالام!

ئلاثاوسندينخصفيالزواجإتماموجبالمدةلالكنحددلمفإذاخلالها،

وفدغانها،كانانممنوكوئحثجاضراالخاطبكثانانسنتانسنرا،ت،

االغيلهة.اوالمرضحالةفيسنبرا!اربعةإلىالمدةئمتد

خص.ني!لزواجبلإمام)الزوح(الخاطبابفؤامالإم!لجىويلزتي

-كهذا-الخاطلوناحداخلفإذاهينحللمكها!انمألام!-31يظل!الفيالمد.

-شنغريمه.-حق،الزواجهنوتحللالالنزام
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وهيشعايهااص!!-،لأ!،فىأ،.لاكيفسخأنالممكنومن

الزوجية.موانعمنملألع!ياموثبتالاملاكغدإذا.ا

".؟بالإكلمِلالزواجسكتدقبلالمليكينأحدمات2.إذا

لص.ةالزوجمِنأحدحدسماإدأالأملااثسكناسدخئقةاالرابطةئتقضى3.كما

بالدورن.ذملْهاسئغرقتاوالسمِرةبسوءاشد!راوطويلة

منهماندمفمن،القومبئوصيطيبلغاانقبلوإملكا!تيمينالمليكينكانإذا.4

الإملاك:يفسخانلهلوغهعندلهكان

للآخر،الزوجينأحدمنمعبنعربوندفعالإملاكيتضمنأنويجوز

نأالموافقةوفرككابضهامئتعمتىانهشأنهمن"والعربونالعسالابنويتول

فإن.دفعهالذىالعربونسقطالمعطى3فركواقمضعفا،قبضهمايرد

هوالمتو:يكونأنإلاحملمايرد)أحدهما(فولانْففطموت،صض

المرأةكانت(.ا.نالأرجحوهواوئا!هماالعرستعامصالتاخيرفيالسبب

الص.أ؟!ولسوىجقهمنلهاصارمااهلهامنالخطفب!ليسترجعالمئوفاهَهي

لهاصارمالهافليتركلهوارثولاالمتوفىهوالرجلكانوإن،والمشروب

منوصلهمامانصفعليهمفلقردوثةjلهكاقواقلبهاحقفهيجيهمن

صحيحا".الاملاككانانلهاأ!لآخرللنصفوييقىجقه

كان9فلتد.بالزواجوعدمحودلممناكثركانالاملاكانتقدمممايدبين

للزواجالئانيةالمرحلمةثسبقطويلةلمدةاطرافهذمهْفيلالتزاما!منشنا

،الزواجمراحلمرحلطَءمنكنانالإمحكأنذلكومعنى،بالاكليلالعممماهَ

فبماثدبمأ،الخطبةعليهكانتوبماالبيزنطيبالنتهالقبطيالفئهئاثرهناويبدو

الجسدية.المخاطةلَحللا.كانتالقبطيةالأملاكخطبةأنعدا

ماالتبطيالنتهعرف،الدينيالائمكليالطابعذاتالخطبةخانبوإلى

بأنهاالخطبةهذهعنالصقوكطالمجموعتحدثو!د،البسيطةبالخطبةيسمى

ئحتبكنلمانلهوالمخطوبزيجتهما،يصحمنبينلْصحإنما"الخطبة

واسطهَيرضاهبمنأوبكئابةاوبننسهإمالنفسهخطبتهصح!غيرهولايهْ

وأخذهالمهرحملبعدالرهنةخطيبة،خطيبأئرواقمالَامه،ولههفاموإلا

بشرطضعفغيرمنأخذتهمالْردانوللخطيبةأعطاهماياخذأنفللخطيب
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8.فلاوإلالِفسخلاأحدهماانأعنىالرهبنةمنهماأرادمنلِدرهبأن

بغبرصارتأورسميإملاكعَدبدونصار!الخطبةكاتَ"فإذا

مجردكانتبلمشتهر،واحتنالرسمبهْصلاةإقامةوبدونالكهنةحضور

إتماميجرلملكنهكاهنبحضوركانذلكانولوالفريقينبينبسيطالَفالَى

فلابالآخرالئزوجعدمالفريتينأحدرغبفإذاالرمممية،بالصلاةالخطبة

الخطبةدامتمابشيءعليهعلرامةولايريدبمنيتزوجحرهويجبر-بل

رسميةةكهنوئيةصلاةبدونبسيطة

!لي:!مانمونتالهسيطةالخطهةن!دمْأنمماوينهون

الصغير.رضابدونولوالوليبواسطةعتدهاالممكنمنأنها-

دينية.مراسمفيهابثمنرطلاانه2-

.الزواجإتمامبوجوبالئزاماىسكليهايلْربَلأوانه3-

كيرلسالبطريركاصدرفمَدالام!،خطبةممماوئالَضحتولماهذا

الامحكمراسمننمواصبحت،البسيطةبالحنطلةوالاكلَفاءبمنعهاأمرأالرابع

!الامبمراسمالتيامصكلىكاصراكانفالمنعواحد،وقتفيالأكليلمع

ا!لبل.مرامممعنمستملة

Ilaا!باطمجموعاتامااللَبطي،الضهفيالتطورإليهانتهىماص

رجلبينتقدابخطبهص5بلن5591مجموعهْمنالأولىالمادةفتتضي،الحديثة

.مجددْأجلفييالزواجالآخرمنهماكلفطيعدوامراة

ا!باطمجموعةنظمنهاالتيالخطبةهلهناهالمطرحوالممؤال

الإجابةاهمط0ْئبدو!ل!منذلهاعرضناالمحي!لبمميطةالخطبةهيالأرثودفس

المجموعكة-طكنظمئهاالتيالخطبةكاتَإذاانهيئب!نعندما،السؤالهذاعلى

إذاأما،المدنياللَانونلأحكامتخضعانهاحكمهالكانالبسيطةالخطبةهي

ميل.منعندنذلْعدفابهامنظمودهنيشكليطالهعذاتالخطيةئلكَكانت

الطاننية.النمريعة!دواعدتخضعالتيالائ!خصيةالأحوال

يراعىأولنوع،الخطبةمننوعنبهن!لليؤقةيجبانهالبعضيرى

نعدوهذ+المسيحهة،الفمرانععليهال!صالنيلشك!ليةالاثراءلتانصَادهافي

الائمكلانعقادهافييراعىلاالفانيوالنوع8لمطانقةللعمريعةوئخضعغدا
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المسبالشرعيةالدقنيناتبهتقضىلماوفقاشرعاالخطبهَلألعقاداللازم

وهذهالدينبة،الانمرانعبهالْعنرفانودوناطرافهاورضابالقاقننمفهي

الطانفطْ.للفمربعهَوليسيلمدنىالقانونلأحكامتخضعالخطبة

ولاالشر)نعتغددملهدايفملنهالا!مرىالخطبة؟تأخربعضيرىيينما

موحدةلمواعدلْخضعولكنها،النزاعلأطرافاِلخاصةالشربعةعليهاننطبىَ

ويعي!لد،مسلمهنوغيرمسلمينجميعاالمصر!نعلىولمموىالدضاءوضعها

فكرةاستخدامفيالخطأعلىتدلالتيالمسانلمنالخطبهَ-لقإدىالراىهذا

إلىأدىاسدخدامهالأنالتطميق،الواجياللَانونلعحديدالفمخصيةالأصال

صحيح.غيروهذاالخطبةعلىتسريالتيهيالخاصةالشرانعيانالقول

التانرنتحديدحيثمنمملبيةكبرةالآنأصبحثالمئممصيهَالأجوالوفكرة

ولمالشخصيةالأحوالمنبقىلمابالنسبةننعددالفمرانعلأنالتطللىَالواجب

باثمانهيصدرولمالشخصيةالأحوالمنبتىوماموحد.فانونبائمانهيصدر

التىابمسائلمنتكونضدمسالةعرضتإذالأنهصملبية،فكرةموحد،قانون

ولْدهتوحيدهسبىْمماتكونفكذلل!،تكونلاوقدموحدقانونبائمانهاصدر

ائواجبالقانوقلمعرفهْالصحيحفالمعيارولهذايوحد.لمبصَمماتكون

بئمانموحدةفواعدئرجدكانتإذاعمايشءكلوكبلاولأالبحثهوالنطببق

كلألتولوتسريالئىفهيموحدةقواعدبشاذ!اوجدتفإذالا.أمالمسالةهذه

فغالفمراثعبئ!انهافئثعطدالممخعميةالأحوالمنقديبأالمعط!رةالمسائلهذه

موحدةقواعدعناحكد4فيعرفدالمصرياللَضاءلأنونظرا،الماضي

المصرىالقانونتعئبرالمَواعدهذهفإنالخطبةمعمألةفيجميعأللمصر!

.الشانهذافي

هل،المتقدمالخلافبيانبعدفبهوتعدلطرحناهالذىالسؤالإلىنعود

هيامالام!،خطبةهيالأرئوذكسا!باطمحموعهْأوردتهاالنيالخطبهَ

الزواجمراحلمنمرحلةتعدفهىالأولىكانتفإذا8ال!هعميطةالخطبة

لثحكاميخضعوعدمجردفهيالئانية،كافثوإذاالطاننية،للفمريعةوتخضع

الطائفية.الئمريعهْدونالمدنيالقانونفيالعامة

Iثقنينفيواردهوكماالخطبةتعريفينالواكلع IrA00وAI

تكونأنعنإطحثأبهايبعدالنقنبناثلالكفيالخطبةلتلككررالذيوال!ظعِ
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هذهانكماالأرثوذكس!ة،القبطبةالشرلِعهْعرفتهاالئيالإملاكخطبةهي

دونننمالبسيطةفالخطبةإليها،أشرناالتيالبسيطةالخطبةهيلبستالخطبة

الَفاقمجردهيوإثما،احتنالأورسميةصلا-ةإقامةودونكاهنحضور

لالكفىعليهانصال!يالخطبةاما،العدولحىْمنهالكلطرفينبينبسيط

الكنيسةمنتقرررلكنالمطىْالفمريعةتعرفهلممجديدنوعفهيالئتنينات

الرسمبةبالخطبةتسمبنهاعلىاصطلحوالني-الجدالدةالخظبةوهذهْالفبطبة،

الخطببةووكبلوكيلهاوبنفممهالخطببفيهيحضردبنىاحتمالفيننم-

بعضتوافرمنالفاهنيئاكدانوبعدالكنيسة،ابناءمنوجملةالكاهنلدى

ئناسبالرضا،لْواثر،الزواجموانعمنفانع!امسكدمحيثمنالشروط

-هذاحلولغدللزواجالتانونالسنأكطرقينوبلوغالزواجوميعاد،السن

الائمهودومنالطرفينِمقعليهويوكعهذابكلكتابلِحررالملهعاد،

الربيةبالصلاةرسمياالخطبهَالكاهنيتممئمالكاهنعليهويصدقالحاضرين

سوعرمخلصناوإلهناربناباسمهكذا:قانلامزا!ئنثروحطَوالأدعية

الابنةلخطيبتة-)فلان(البكرالأرئوذكممى-الابنخطبهَلثتم-اجتمعناالمسيح

جديدنوعهيالرسمطالخطبةهذهانشكلا33و)فعئة(.البكرالأرئوذكسية

الاسئعاضة!!لِجوزلاأنهكماالبسيطةبالغطبةولابالأمحكهوليس

)الزواج(،أ!لمِلفع-تمارسالأملا&زأك-"!ؤنىالأمه،ءضصكنالرسميهْ

اليومصباحفيوا!لطلبلةفىالام!!تمأنرإمالئنسها،الليلةفيإما

الرمنقعْالخطبةوهذ.الإملاك،عن9لوسميهْا!لخطبةاسكلثوبنلكاف!الي.

)خطبهَعادىالَفاقمجردليس!الأفباطمجموعاتفيعليهانصالتي

يضمعوبالداليوبطتوسهاالكنيسةطريقعنيتمتعافهووإنما(بسيطة

وحداقدالمصزىوالقضاءالمائمرعبانالتوليجوزولاالطائنيةلل!ث!ربعة

نأؤبرعم-ذلكوعلىجميعا.للمصر!نابالنس!بةالغطبةواحك!امقوأعد

مجمرعاتعليهاتدصلم-بالام!المَبطيةالفمريعةصضهاالتيالخطبهَ

زالت-لاالأخيرةرالخطبةفإنآخر،نوعمنخطبهَعلىنصتوإنماالأقباط

العامةالأحكام"دونالطائفيةللشريعهْنخضعفهىوبالتاليالدينىبالطابعسَمتع

ء.-المدنيالتقنينفيالواردة
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الفانيالفصل

-."ب--1-3النبدلأانمقافى-

اغلتهيد:

الفعكليهإليعموِدمنعدأبعدالمعمي!شرافيفىالخطبة!راين!

ينممفىحتىهبررإع!لانإشهار.ايىو!حتاجدينىطايرذوالعتدوهذا)غالبا(،

!ها؟!نقدمأنمعارضهْاواعتراضلديهلمن

،--،لاا!رلأالمبعث.-!.!-،

"الغطيلأْفاَلموفموميلأالشروطا

،ء.:تقميم

عنصرفهنكءعناصر،وللئرأضىاثالراضي،هوال!ساممىالخطبةركن

نظريةفيالعامهْالتَواعدلحكنميخضعوذاكوهذا،المحلوعنصرالعمبب

ألزواجعتدابرامهوالخطبةمحلبأنفمَطالمحلإلىونائميرالعمَد،

معهنة،سنفيهمايتوافر-انيجب،طرفانوللتراضى.المعمتتبلفي

لهذهفنعرضأخَر،عتداىمضمونعنيخئلفمضمونوللتراضي

لباعا.الممماثل

الأولالفرلح

-.الغطبلأ"!كللا

اثنطمجموعةمقالرابعةالمادةلكَضيالأرئوذكسيةللطوانفكالنمم!هة+-

منوهولاحدهمامنيايعابالخطيبينلعنالخطبةتقعيلن:الأرئوؤكس

"!كاذلك".علىولطمواضَةايضاوجبكاصراأحدساكانفإذاالآخر،
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يلي:ماشمماويثلهين

يحوللاواننىذكربينلالخطبةشعصَيرضاء،!ف!:الخطهةاشكأ-

تائموبهلاسليمايكونأنبالخطبةالرضافيويئمترطزواجهما.دونحانل

الزواجتصاحبكدالتيالرضاوعوبالأرادة!وبمنعيباوشانبة

لمنامكن6مطبةالارادةوثدتصاالخطمة..ئمانلييضأ.!صورهايمكن

اليب.هذاإلىامسَلداالحطبةا!طاليطلب7انارادتهتيبث

طريقسلودع!3-يعمئغنىانارألتهتغيبتلمنيمكنانهاليعضويرى

ايةيرنبلا!هاوالرثوع،لأزم!!طليعتها.اعض.قالخطهةالابطالدعوى

إجراءاىهوضابالرثوعوالمعصبردله.سوغضاككانمد!مشوليه

عنعدولهانشكولا،ثزوابم.:3-؟نضامسبعذمالائنخضقارادةعنيعبرفر؟ي

انينضلقدالائمخَصانعلى،مشروعمع!وغعلىمبنيايكونسوفالخطبة

حولئئورقدشبههْايهْيدفعحئيبه،حكمعل!بيحصلالايطالدعوىيرفع

هذهدفعفيإذنمنحصرةالأيطالدعوىلمملو!!مةفكل.عدولهمشروعة

ادضياسمئبتصَىلأنه،الدعوىطريقبملوكيستاهللاامروهبر،الشبهة

حينسليمايكنلمعدلمنرضاان-بلمنعلىالدعوىئرفعحق-

يبزمه!يدت!يض.لاسوففلإِالخطبة

بنصادرااىئمْخصبهأ،بالخطبةالرضايكوناناصلا---ويعب/ت

يئكنلابمسالةيئعلقفالأبر،الزواجفيالحالهوكماأننممهما،الخاطون

عرهما.منمهاالبت

.النها!ة4:3!طر!الخطهةانطكيي-

خفمععيو.لهالمخطوبكانإذاانه-الأرثوئكمبىا!بارولدى-يججظ

المضكبنءومن!كئابة،اوبوكطاوبنفسهخطبتة"لنفعمهضحتلولأيلإةضكره،

نلا.لكنيكاصرا،الأطراتأحدكانإدْاامأ-دبلظ،هْيفتانهيثوملولنةيخلم

بصددوإ،ا-كنا.ذلكعلىولطمواضَةايضمايجبيذأنخطفةةلاشتادهرضاني

منيمنعمايوجدولاالتاصررضاءيغيرللولىتعوزفهئبمميطة،خطبة

الوكالة.طر!عنالخطبةانعثاد
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الفانيالفرلح

السق

و391ولءالجموعكةالأو!نكمعاهطمجموعةمنالثفةطمكةثضي

سثةح!ح-سكثعرةطخاطبسينللغبذ!إلأالنطهةتعوزملا:يانه؟89طا(

*!كلملة..م!ليةنمنة8سئ!رخسرالمخطوية

منصبل!رأء!ئصنضقا،كالض!ةالرضا!كونلن-!لا-ويجب

لأ:كعكن!مساله!ئدل!قذالأمريلزواج،-فيالم!سكمافنع!هما،الغط!

-صسة!ش!ا!ص

--فثمة:خزمه!!.فئالوأمبهسنثص!

سنعطالبأْمناللسناثخط!ةتحلد!ميمهحية6لع!ثمرلنلكدممماْيتون

الزواج!كلالخطبةئعمَدأنالمعتادمنانهحيثطليعيامروهذا،الزواج

المسيحيهالشرانعاخلكفَإي!بة،صمن!اطق!لحديدنمانوفي،معينهبمدة

نلك.يجاوزسنامبظمهائطلبوبخماالئميزبعمنثكثف!المطنهامما

!الهالأد!ئونكصإا!ب!اطئ!ريعة)ويمناممبةللتئمددهذاالهعضويفسر

!نالنزقعنسجارةوهَييق!نقىالزواجكل!الخطهة8مدتطولالأده!!د

والرويةهوقيغسثكفي+للئلهضنرالخطهةفي-المتظلبة!زواج-والهمنالم!طهةيلم!ن

ثجحلأسنفىْالخطبةئجزولمصناحلهه،احو!!لخطق!مقكلومعرفة

ليلذلكوراءمنئرجىفائذة(لالألهسنة،منأفرالزواجو!منهاافرة

3الضرر.نعمر!ا

كلأماتغلهلآ!آعتبْاَرهيمكنلأا!هولهذا"انكحق،أنجرحائبويرى

إلىانْثؤدفي"منطقاخيئكنلاابخطبة،مدةإطالةمحمنيالرلمجهْاقللتئمل!،

اجملطمعموعةه!9!دةانفل!للئف!.-وثديلالع!نتامئلتحليد

ترئدتذل!ووفى-رمغاعمنهْةعنالخطبة8-مدتطوفىينتوفَتالأرئولنكس

؟-"".لأطالهَ".05مذَطئالمطحن

يردلمولنلكدثفة،ميمألةالخط!هةْليصتفيالم!نثحليدلىولمؤهع
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العرفضوءعلىبئحديدها-الطائفيةالئتنيناثاسئقلتوإنماحاسمنصبشانها

!فأحيانا-سمددتقدالدكنيناتئلكا*تثوإذاوغيرها.الاجتماعةوالظروف

في-حياةالأهميةكالغخطهرعص3َ!ؤابخلغذ!+فى،غ!مرهاالسنهناتحديد

قييمعة-بئوانر.معهقحدلأالىكابممننالأرلنهاعمغ،إلأؤفقء4،لألط!ان!زرلمتلب،يكوتْ

في+01ءعلبما،مقدبونهمطِ-كخطرحوةالأدراهـوالئمص!ركات-منقدرالخاطين

+.\!سمنة53و"لل!غطبسئةا.ل!في2اطرمسئكيس،سالسننلدى-أ!حلط!،

سنة8!اهيال!روايمبعت!داالمطلو!ةإلمميِن!ان-بع.خجننعبلبمخيويهبرهظ

لبمدئتتهلرفيينْآالخطه!ةفإنئلَدبمماسطىربتاءللنراة.صمنة16وللرجل

!يبمَأ؟إلِعاليةرجمذيكإدرإ!ا،.ااِلَانرنيرو!ب!)لمج!بلغاقدالمتعلأ!دانيكن

ولىغد.!يدديعقدكانؤلوجتيالبَانوننوالعمندو!اإحدهبا؟جمانإذا
.ى-.تا.ءص!،،*.

؟-.:،يئيهبإ.ايح!فر

-..-/":!-2،ة)دلاابم!لث!الف!-:ت..-

.---ء.إ-!لاث-إ.ء-!ء!9-سئت!-*.س.----ء-َبز--

)"+.ا!اضيببمإن

اْا389%لغامالأربود!كَم!َاجماطتجبوعهْمئن4الخإسهبرإلقادةئمَضنبم"-

لأ-ْ!يرأخ،ْلعئذ-اجدص؟إب!يءأنب!فإير/لأ-ملييْلمصية9!ثيله!نم!حيببب؟اشديلإ،ْ

العمالبه!إلماد؟-بىلمضبممهر"بَكلىاخإقحميماإذأبرئائه-بينمبروطالئهئن!نية

فغدةالح!بةسصّذفي-ثلزوآجلمحَندألمجدَبصاللإ.اجَمف!؟لئَاى!بوزبأئه-

ستَدا-إلخطئةل!لليآَلنيديلبهذا!يوئيراثزواج،فيها2لباحائد!إيممنمْراعا؟

دع-"!ء-:"-سْ!.ة/الكأش".ومنلمطبرفيبئمين..عليهويو!بم

ا3"0اَلخطهة:بإةعىالئبر!ىا

ئعمتالز،الأ!بوفكْسا!ئمريهإْ:لتىلمدنحسوصى-إييب!مه"نن!ون؟!لإ

!ولبمفب!اِاكبو!ل!ئم!ل،كماِي!ز!-،س!و"يم؟الخ!فرممطياظرييكللزاضي

،و!صَ!!الؤليا!!الحهإجالبيايبمنمع،برَإببهاةالخطابهَ-سحد!ف!للزوايخالمحدذ

!ئينجم!ملإالِيبيليعلِى!بميإيجط!هسبه!نج!بيلالببيليهذالئاشير

واالمفر-ابمإة.علىثبهلابىة-أيصبأابتراضميماان!يثببلويم!نوال!ا!.
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المهبر.أصلِمنيدفعمابىهوالعربون

إلىلهؤدىلاابخطيةتجدلْيللزواجمدةلحدامدعدمانأحْيرأبريلإحظ

لفترةخدا.ألَصستضعالخاممهْ+.الفمريعةكانجتأذاالصددهذاوفي3بطلالمهإ

الأجلهذابمضيفإنهالزواجلإئماماممئعدادهالطرفيناحديبدولمالخطبة

الضمر!عهلضبهغلمإذاالائمانوكذلك،عدلقديعمبرهأنالأخرالطزفيسلطمع

نان،لأجلإ،لْحلبيدا!ماضيبنيطَلَبالطابطرتينلأحدنإنهسيجوفيكضىتحدأ

ناحيته.منعدولأكانللزواجاسدحدادهالآخرالطرفدون.2يدأءمضى

الخطلهنق!برانْالراعف-*فيسثزوأْتجللعمخص!يغوز-ولحال!قضيوهكذا

عنلحدولىلدريصئئةإكعَرضْحثن4Vخرخنعدد-الطرتسنوليةامامنئية.

عام*)1(.يوجهابغطبة

ال!نيالمبعث

.ثغطيَلأدفيالثمكليلأالثيروط

اهـفرصلىلأبدبلالمعمبحية؟!الشرائعفيالخطبةلانعدادالحراضييكفيلا

طدَوس،إتباعمعإلدترجلامامالتراضيئبالليتمانفييتملكلمعقشكل

"الائمرانع.دالكهخ!فت!فيئمكليحِكبَبفالخطهة8معينهْو%جراءاث

.،دالإرثًو؟كمي:ا!

هذاعنالأرثونبكمياِ،ل!ثباط389مجموعةمنالخاسةإلبادةتحدئت

الكنيسهكانةبنكايبئوئيدبمايجبررهافيالخطبةسبثالشكل!،فانلةالرفي

اننااشبت+كلمهَواسئخدامالنصصياغةمنيبدووفدالأرثبرذكسيهَ".ا!ابطيةَ

لْحرير.-الوثيقهْلأدطغير--صحيح،وهداا!رلباثلأ،إجراءاثمقإجرأءأفانم

حس!هماالائمعانرإقامةهومطندبنيإجراء3اتخابعديأتيالدينرجلبمعرفهَ

.خخض!ه!طنونهةفىفيلوئا،سألايغوملألؤسبيغو"!د.-شر!عئهمفيوردت

قكربما،ثيئحرر-ْلا-بخ!سقكخطلهةالممَصودكانإذاينهقانلاالاثمعانرلالك

نلك-طىو!صنىَلمحر!حم!ليهـصدومنافريت!منعلههويمضىكتاب

347.ص231ضرة-!سايقالمرثع-سعمةاحمد1()
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الروحطْوالأدعيةالربعلأبالصلاةرسمماالخطبةالكاهنيتممثمالكاهنمن

النئمماجئنعنالمممميحيعموعًومكلصئاوالفاربنماباسمقانلا:مراتئث

الأرئوذكفم!ة-إفحم!("./الالهن!هلخطيبلس)فلانأالبكرَالأرئوذكشئي!بنخطبة

%قامةهو!الأوليتضمبنْإنجبرا!نهفهوالاثمكلركنيئحددذ!وعلى

منكبنيحررهارشميةوَئيتبماَفيانخطبةغذْإفزا!!هوزكثأتىالشعانر،

.الزواججمدبمياشَرةلهمرخصكشهة3الإرئواإ!مبطيهألكِنيمتة!كهنة

!ئج!:أنالخطهة،غدئحرورمذالكاهنىجملىو!عيّ

لطفطبذ!ررضالَهعايلخ!ن-ين*فمخصتفهْأو%.

القرابةجقةمنسواءزواجهمامنشرعايمنعماوجودعدممنئامأ:

ؤواج"سمبماي.رابطلأوجوداوالمرضاوالديناو

فيهايباحالتيالسنبزولجهمابللمحبالبيبادييسيهبغإنانهمامنئالئأ:

الأرثوذكسلمباط31"9فَجمؤعة+سفىَمنألننناذسهْ)المادةشرعاالزواج

..-:.!(.559نجاومحفوي!

ذللثج"ئحريربعذيئولىرلسابتة،الأمورنهألتحئقلامنالكأهنيقؤ3انَ-ؤبع!:

---يلي:!ماعلىألوتيثةصةلهبكيس!مدالخظبة،-وّيجنبعلَداووثيقة

فيصَه.زفخلأفيوصت!أشكل!ْوسنهولتبهوالمخطوبةالخاطبمنكلا-اسم

كامئهومحلوصناسئهوسنبماولدبه:الخطيبنيوالدىتأشبم!ض-"قن2

.لا؟؟!لام!هومخلىوممئاغهوممئهَوللبهس2دلخأطبينمن"ساممبم-ولق!لاأثماصرؤكذل!ْ

بنيكاناطقالولي-وحضموربنفسهالخطيلطنافَنفىْحضمور3-أبئا!

.بالزواجالطرفقمنكلورضاكلأضمزنجيتهت!

س-./-..ء--؟!ة-ص.---+-.!-ئه

بن،جملاسمودكلر(بياث!ينممبطحيقا!بطىكمإيل!!ضورالبإتت4-*

:؟.سِ!.اكايتِه!ويطاعإجم!بهحل!دممئ!ايابور؟

+---،لفمرحهة.إلمحكواج.موانمغمبن-طخاطميفي،خلؤالمئحتخ!ةه-بء-َ

.!،ِ!!5/3ج.2الزوالعتديحددالذيالمهعاد6
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المنرعلىأكلبفاقححمكإداوفانهوشرو!المهرحمَيمه7ْ

شهـصااثداصر36ووليوالحخطولطْالخاطبمنكلالوثيتهْتهعلىويوقع

علىالكاشيتلوهائمالخطلةيدهعلىحصلتالذىالكاهنومنوالثمهود

اوالمطرانىْاوأنجحويرك!:بدارخصسجقفيذلدبثوتحفظالحاضرين

الخامسة(.)المدةدانرتهاهفيرلخطبةحصلتالتيالأسقنية

:5IAaةممن962رقمال!الوناحكامهلفيني-مصرالخطهةنوئ!

ألمحدئم"طغىبالق5591لسنة6لأ9رقماثانوَنمنالأولىالمادة!ض!ث

إئىوتخألالمليةبالمخالسالتوثيقعملية-طقىكماالمفمرعةبالمحلامالثوثيق

بهلا.ْالمئع!د4واندفلالروالانمجلاتالمضابطجمعالئوثيقمكتب

نجر)للطوانف،)ْالمليةْبالفجالسالتوثيقعملثةالغيتالنصهذاعلىوبناء

ذلكوءلىاالعدلء.بوزارةرلتوئيقمكلالباخنصاصمنواصبح!(الإسلامية

الخطبةتونيقْاخنصاصهمنيعدلمالدينرجلأننلكمنيسشئجأنبمكن

لمحركنوبالبَاليالطانفية،الئمرافعبعضلنصوصطبلَأالتوثيقتالزومغد

الدبنرجليدعلىالخطبهْانعقادبمجردمئوأفرايصبحالخطبهَفيالث!كل

رممميأ.الخطبةتوئيقإلىحاجةولأ،لذلكاللازمةالدينيةبالطتوسو!امه

قضثأ!559لشلأ9"62ركمساالفاثوقمناثعاثطةثمادة+انيلاحظولكن

غودlax.فيماوذل!المحررا!جميعئوثيق،التوثيقمكلابتتولىبان

بالمصرسلنالخاصةذلكشحمكلىوالرجمبما-وإلئصاثئٍالطلاقوإشهاداثالزواج

توئعقويئولى!بىاليببماإلطائنبماابمختبنبي.المسلمينِنجكير*والمصر!المسلمين

الطاننة"والمتحدى2لمانملمينغيرألمصر!نإلىبالنشبةوالطلاقالزواجعقود

!أ!لمشزغ!أنالنضنهذاومفهوم".العدلوزيرمنبقرارمنئدبونمولعونوالملة

رلنص.إلىيضرولمفتطوالطلاقالزواجنوثيقالمنتدلينبالموئئيناناطثد

الخطبة.نوئون

اختصاصمناصلحالخطبةتوثبقانإلىالبعضذهبذلكواراء

بخالنسبةوالطلاقالزواجعقدلئوثيىْالحدلوزيرمنبدَرارالمنتدلينالمولدين

رفمللتانونوفلَاوذلك،والملةالطاننةوالمئحديالمسلمينغيرالمصرلحنإلى
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)1(.5091لسنه962َ

رقمالتانونمنالئالئةالمادةصراحةمعالرأكيهذالتاكضوبرغمولكن

المنمَدلينالمولكقبلانحةالصادرالعدلوزيرفرارمن15المادةبك962،

عتودغ!ريوئقأنالمنئدبل!لموئقيجوز*لا:بأنهقضتقد5591()عام

المصر!نبالأفمخاصالخممهَنلكعليوالنصلأقوال!قوالرجعةالزواج

3.كهابالتو!قفومالتئالدينيةللجهةالنابطنوالملةالطاننهْالمئحد!

غيرللمصريينالخطبةلْوثيقانإلىالراجحالر%!ثذهبولذلبظ

قبلالحالعليمهكانكممابامايزاللا،1والملةالطانفهَالمنحديالمسلمين

هرالكابقاوالدينرجليظل.اي5591،لعمنة962رتما!مانونصدور

وذلكمئوافرايعدلاالشكلركنفإنيدهبكلىئوئقلمنجإذابموث!بها،المخئص

)2(.الخطبةلانعتادالشكلركنتممئلزمالتىالطوانفشرانعنظرفي

المنتدبينالموللَينلانحةعلىالتعديلاتبعضإدخالأخيرأتموفهذا

رقمالعدلوزيربلَرإ!1(26/9/559فيالعدلوزيربعَرار)إل!ادرة

V Y V505لسنهَاYالرأىهذامنيغيرجديدبأيالتعدبلهذايأتولم

الرأيهذائويدالئعدهلاثئلكمجملأنبل،فليلممذإليهإلمشار،الراجح

والديطمسببينعيرخطبةبئوئيقالمنئ!بلمليوئقاختصحاصنبيهدموهو

.وحدهالكاهناوالدلهنرجليهايختص

لثالم!المبعث

الزلمواجيواولرفملأالفطبلأعقالاعلافي

الإعدق:مقالنرش

لهيشمنىحتىالممهورمن!دأكيربينفمهارهاْإعلاق/ْ!خطهةمعنى

الاعلاقهذاويهدفمستتبلا،الزواجالراممناطرافهاهنواوبمابهاالعلم

.09مبن79ضرة-المرثع؟بممالق-شعلاليماثيفياا(:-)

-5791المليةللطوانفالشخصدِةالأحوالبادئشرحفىإسماعكلل!حسنايهاب)2!

لَومق352،353،ص621ضرة-آلممابقالضجغ-شلاملأاحفد،041ص

1(.)هامش-85Tص-السابقالمرجع-فرجحسن
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أطراةءإرتب!أءيمنعمادور.،اءكأباثمعلهِأيةلديهلمنالفرصهْإتاحة

الزوجهذالمعارضةاسبابلديهمبننمك!نوأيضابه،يتتدمأن،الخطبة

ركنفييدخللأالاعلانإجراءأنويراعى.يعترضلن،المستتيل

اءإجرِهووإنيارر!ضلربهةالئيلفمرائعغدلبهَإل!3لانع!-اللازمالشكل

الموضو!،الخفبةبإجرا-ءارَرل!صللامينةغايةئحلَيقبه!صدمستلَل

.(1)الشكليةو

الأولالفرلح

الغطبلأعقالاعلق

الأوثوؤدى:الأثباطشريعلأةالغطملأإعلان

رر3؟!3891()لعامالأرئوذكسا!باطمجموعةمنالئامنهَللمادةطبقا

رتر،ربخمنايامثلاتة-ظرففيمنهملخصالم!طبةغدكاثمرالذىالكاهن

كانوإذاءبالكنيسة(ا!لافاتلرحةفي)أيكنهصتهعلىويعلتهحصوله

إلىمنهنسخةترسلهذه-الكنيسةدائرةخارجمتيميناحدهمااوالخاطبان

في)أوبابهاعلىليعلتهدانرتهافيالخاطبينمنكليقعالسَالكنيسةكاهن

ايامعشرمدةالزواج!بلطمعلافأ+الملخصويب!تى(.بالكنيسةالأعلاناثلوحهْ

يتملم+إذاب!لهالمجموعةمنالتاسعةالمادهَوتتضياحد+.يوميعلىئشتمل

مكليهالمنصوصالأيمامالعشرةميعكانلَضاءتارلِخمنسنةخلالفيالزواج

كابالطرلِتةيعملجديدتعالىَبعدإلاحصولهيجوزفلا،السابقةالمادهَفي

ذكرها".المتتدم

(الضرورةعند)أوخطيرةلأسبابئِجوز:بانهالعاشرةالمادهَوئتضي

فيالخطبةحصلتالتيالجهةفيالمطراناووالأستفالدينيللرنيس

ذكرهما*.السابقالمادتينفىعلطالمنصوصالتعليقمنيعفياندانرئها

بكثابهْالخطبةباشرالذيالكاهنفياموجوبالم!تدمةالنصوصمنيئبين

الكندسة(إعلاناث)لوحةللجميعظاهرمكانفيبوضعهويلَومعنهاملخصأ

يحققولكيواطرافها،الخطبةبحصولالكنيسهَعلىمترددكليعلمحدَى
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أحدهما()أومتيمينكاناالخطبةأطرافأنثبثإذامنه،الهدفالإعلان

مننسخهَبإرسالالكاهنالئزمفيها،العتدعتداثليالكنيسةدائرةخارج

والإعلانالمعليقلبتمإكامتهمامحلدانرتهافييمَعالسَالكنيسةإلىالأعلان

حددثهاوقدكافيهْلمدةكانمأالأعلانيظلأنيجبكما6.الأحْيرطكنيمسةفي

المَرددفيهيكئرالذىاليوموهواحديوميعلىئئمملايامبعغمرةالدجموعة

يقررأنالمخئصالدينىللرنيسالضرورةعندويجوزللصلاةالكنيسةعلى

وهذا،الكنيسةداخلبالأعلاناكلنهاءالكنيسةإعلاناتلوحةفيالئعل!عدم

فتدمنها،فلابدايامالعشرةمدةانتظارإمافتط،التغليقمنيكونالاعفاه

الناسفظنحرهَبرابطةفبلمن-ارئبطاقدالخطبهَاطرافبكونانيحدث

علىللحناظبالئطنقالأعلانمنالأصناءيجوزوغدئذمئزوجين،أنهمجممعا

بالحعلبىَالأ!نمنَللإعفاءالمبررةالضرورةننمل!وكدلحممب.هؤلا،سر

مر!فيمريضبزواجمئعلىَالأمريكونأنكليةالاعلانمنالإغاءأو

مولودأ.تضعأنوشكلملؤواج-علىفىيلراعيةجمان!ثاوالموت

الفانيالفرلح

الزواء4المعالظ--

ا"رثولكمد:الأقباولشريعةق

)لعاممصترفيالأرئوذكصا!لطم!موص92ْللم!ةللضى

:الزواجلي!عارطمهَف!!+ءقا+سلملائثضصيكون:بانه3891(

المنعاقدين.لأحدزوجأيكونمنأ-

المعارضةحىْيكونرغب!هايداءإمكان!مأوعدمهوعندالأبب-

المادةفيعليهمالمنصوصا!اربلب!يئملأمللجدئمللأنمثمالصحيحللجد

الرشد.-سنالمتعلا!ثجاوزولوالمعرضةونثبل!هاالويردسالتوليببحسب516

ا".06للمأدةطدقاالمليالمجلسيعيئهديPالولىج-

!كونأنلابدوإنماشخصلأىيكونلاالزواجعلىالاعتراضفحق

فإنهيعترضانهولأءلأحدتراءىفإذالالنصىَ،المذكورينالأئمخاصمن
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الئامت4الملاةفيعليهاصرإ-ث+طهاالأراما-ثمرةظرفشيالمعارضةلحصل

ثتقردارواج(اكبلايامغمرةمدةالملضتعليقاوجب!الئيالمادةوهي)

وصفتهالمعارضاسمعلىياثمتملانويجبالمختصالدينيالرنيسإلىلِقدم

معلرضد،لمحدنىالز!واَلأء!بب!هامزوأجءشمزمعبلجهةاضر.الذ!والمحل

ها،امنالثالث!فصلفيعليهاالمنصوص!موالعشئخرجلىيصوثليعليها

1(.389مجموعةمن03)الملدةلامحه+!معلرضةكثتوإلالبب

المعارضةثزفعبان:لتهضيا38iمجموعةمن31المادةكانتولقد

للفصلوصولهائاريخمنأيامثعئهَخكلفيالمخئصيلملىلمجلصإلى

المعارضةفيقضىإذاإلأالزواجع!يجوزولا.الأسئعجالطر!مها

انئهانيأ".برفضها

اخئه،-اصلهيعدلمالسابقالنصفيإليهالماثمارالملىالمعلسكانولما

الأخئص.،صلِنعقدلذلك559،1لعمنة462رثماثمانونلهموثبكلألوني

اصلاالمختصةهيلأنهاالثمخصية(الأحوال)دانرةالأكدانطَللمحكمة

تم.ثدكانلومماالزواجببطلان

92الصادةنصفيإليهمالمئمارالأئمخاصاحدلتهدمماإذاذلكوعلى

علىبهااالدحامفيئوقف،الزواجبإجراءاوَرا!ديامعثمعليهاترئببالمعارضهْ،

لفقدانهاالخطبهَبطلتبصحتها!ضىفإذا،المعارضةهذ.فيالفصلنتيجهَ

بعديمكنفإنه،المعارضةبرفضقضىإذااما،الموضوعةالئ!روطاحد

المعارضعلىالقضاءإمكانيةعنفضلاهذا،الزواجبإجراءاتثليامذلك

له.اقضاءشروطوتوافرثمقتضىلهكانإنبالتعويض
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الم!!الفصل

--آنار-الغطبة

.:لثيدلااأثهلقديد

الممكل!ةشرأئطهأَبجمعمممتو!ةالم!ثدم،النحوَعلىالخطبةلغتلت؟ذا

2َ13-71!-عللأماأالمنرتبةالآئارهينجماوالموضو!ة؟

المنفبنالمدة3فياجالونغدكابرإلمالنزامالصفةنش4!ئؤلذَكل-:-أ-

عليها:

الذطيهَفإنالأرئوذكسالأفباط.مجموعةمنالأولىللمادةطلهقأانهراينا

!محدد".اثلفيثبعضبمائالوناج!متبادلا!لقرامايتضمنغد

فيالؤوافيبلإلماما!زام:الخطبة-ْمذاسكمئييضاالانجيل!طانفهْولدى

عليها،الم!تنقالأطولللمدةأوالعند(فيالمدةتحديدءم)غدسنةمدةخكل

بلبقن(.الأنجيلين0مجموعةمن41)المادةالطرهنبرضاءالمحددةالمدةاو

البرإمهن!ناثمىاءمئبطدلأيكلؤنلمحدفالوعد-لالؤواجلل!ثولدل!وكافهسهه*لا

مَنالوعدهذايضدرؤثدوالمخطوبهْهالخاطبمنكلعلالقعلنئالونمئقا

عليها.ْالمتنقالمدةفيالزوأجإيرام!الوعدومضممونواحد،جانب

ئوندالمسلمبنعيرْشرفعفيْالخطبةانالمتقدمةالنصوصمنظاهر

فيعليها.ل!ك-المنصؤصأوعليهاالملنهقالمدةفيالزواجبابرامالتزاما

!بزاءهناكيكونأنيجببه،إخكلحد:ماإذاالالئزاموهذاشرانعهم.

المترتبوالجبناءالألتزامهذاطبيعةعننئساعلولهذاذلك،علىَيترئب

عليه.

وعدأ.وننضمنالدكق.النانونيبالمعنىلمجندأنعدالخطبةأنالبعضيرى

وهيعنهاالعد-ولي!برريطرأ-مالمماله،المحددةالمدةفىالزواجبإبرام

!نأ،لكمعذه+لالهتأنىبالزواجالوعدأنالأمرغاية،الزواجبإبرامالدزامأئتشئ

ولنلكالشخصدِة،الحرلِاثبإحدىمساس"من،العينيالئتنيذعكليهينطوي!دلما
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أنهالالدزام،هذاعنآخرونويتول.بالتعويضالمطالبهَعلىيتتصرأئرهفإن

،لاولذلك،الزواجحريةؤهيلبمديزف!الشخحمعِهُبالحرلِهْيتعلىَبعملالتزام

الآخر،الخاطبوقاضاهبوعدهالخاطدينأحدأخلفإذاعينأ،ئتفيذهيجوز

النعويضق"علىوالحكمالمطالبةالتصرت

محدد*غِرالعملبعقدالخطبةئقريبإلىالفرنسيالفلَهمنجانبويذهب

هذاوانالمننردة،بالارادةإنهانهلأطرافهيجوزالأخيرالعقدفنيالمدهَ،

الحقأنالأمرغايهَالعتد،انهىالذيالطرتمسئوليةإلىيؤدىلاالإنهاء

أنهىمنمسنوليةننحفقوبالناليالدمسف،علبهبردأنالممكقمنالإنهاءفي

هناكيكنولمالإنهاءهذافيفتعسنأكانانهثبتإذاالمننردة،بإرادتهالعتد

عتدفهي،الخطبةمجالفيتطبيلَهلِمكنماوهذا،جديةاسبابمنيبررهما

الطرفأنثبتفإدم،اطرافهلأحدالمننردةبالإرادةإنهانهيجوزرلكنصحيح

وبناءالعتدية،مسئولبتهتحققثالانهاءليمئع!شنأكانالخطبةلمكأنهىالذي

كانالعدولأنوإئياثالخطبةوحودإفله!عليهالآخرالطرففإنذلكعلى.

ائذىالصرفبنبفيالخطأيدوافرحتى-ئعسفباأ!-حقوجهبغدر

.عدل

غهايالتحلاد،فهع.لا-كنتجومح!ئبان-لأ!مكنالخطبةانآخروقورلمى

ضهئحدئثالذيبالتعاق!الوعدعلىقياسهايمكنولاذقها،في?حدانرأي

!فحصررلطكئان-فهحانر!مصزمحي؟المدني.من-ر!مانونا*2؟لأ.االمادتان

الطنطَ.الأحوإلنجطإقفيحكحهما

تم:ماعلىلم!نهةطم!اتن!دىرفي-اليد)يهَ

نجانها.وا!دولهالأخرىأئغتودعلىالخطبةعكتدقيا!َالخطاأنه-مناولأ:

يستحدلكانولمانكليه،الم!تهقالميعادلْيْالزؤاج:إبزأمهومعلِت!-أثلرْأمأئتائتنئ

التعويضطريقعنبمتابلاللتفيذإلىالتلنيذانلَلبعينأ،الالتزامهذالتنيذ

فىالحىللعاقدينفيهاإيتتررالتىبالعمَودالخط!لضأهتلولهَالخطاومن

منبحرء%دنئطرافهأيئئزمانيجبايرخيرةففئإ؟العلَوصبعررر،إنهاف!ا

يأبإنهانهذ!بعدهفااصيئَومثمللعقدفبدنيا!ئتغيذائصىالافز!الكهالئق
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منلأكطيجوزحيثمختلففيهافالأمرالخطبهَأماالعالَد.لهذاحدبوضع

حق!.فئال!زجمإ!أيةترتلائنفوننهائيأمنهالِكحللوأأنطرمها

في-ْلِئخوقالزوآجلهابرامالألتزامبأنالتولأيضاالخطامنأنهفاثيأ:

ذائهافالخطبةذائه،حدفيالعدولعنبالثعويضالمَزامإلى-العدولحاله

بالدلهفيذ.الئزامادنىيوجدلاولذلكبدايهْملزمةغير

نجالزواج،وعدأسَضمنلاالخطبهَبأنالادعاءايضأالخطاومنلالد(:

البرغدأ.هذاْسَضمنلماقمنهاالفدفهوومانشماعلانيلناحقوإلأ

الشرانعنظرفىعتباتعدانها%نكاريمكنلاالخطبةانوالوائع

الأجلفىْبالزواجوعداي!ضمنالعقدهذاأنإنكاربمكنلاكما،المسيحية

بماالعمَدهذاانالأمرغايهَالطائفيهَ.الشرلِعهَفيالمحددأوعلبهالصنهق

اللازمة.غيرالععَودثبيلمنيعدوعد،منتضمنه

عدَدالمسيخيهَالشرانعفيالخطبةشكقدكونالطييعةهذهمنيغ!رولا

عدطبيعةمنتغدِرولااخرىأهدافأئحمَقفالشكلية،دينيطابعذوفمكلي

الغيراأبكلاسمهوالئمفليةمنفالغرض!اللازههَصالعمَودمنباعتبارهالخطبة

بابيهئراضهبدهدمإنريه؟إلموعودالركاجيكلىاعيراض!لديهليىيئ!مبنىحئى

إلىيالخطبيمائرلْىلاالأهدابوهذه،موانعمنيوجدقدمااينكشفوبإلئإلي

اللازمة.العتودمننكونأن

أدعىوهذاإلزاِ!ة،فوةايةعليها1لِضمفيلالملخطبةالديانيالطابعانكما

ولذلك،للالحلالالزواجقابليةعدمفيفاالأصلجيثالمسيحيةالشريعهْفى

إتمامإلمكانيةمعناهذلكبغبروالقوقدانمأ،بالخطهةاللزومعدميقئرنأنبجب

عليهيترلْبالذىالأمر،أحدهماوطرفيهومعارضهْا!ادةرغمالزواج

طب!عهَمعيتجزمللخطبةالدينىفالطابعولذلدلهاهحدلاوأضرارمساوئ

فياللزوموهيالأخهرهَالطب!عةلنهرضؤَحيثالممميحية،الشريعةفيالزواج

!.لازمةغيرالخطبهّطبيعةتًكوقأنإلي،الزواجعلَد

منلكلطيكونأيئاللازفة،غيرالعقودمنالخطبةكونعلىويترنب

سببكانأيا،ينايها،العدولوهذا6الخطبةهذهعنالعدولفيالحقالطرفين
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عدل،الذيالطرفعلالقعلىعَدكيالتزاماىعلههيئرتباندون،العدول

.يالزواجوعدمنلْضمنتهكماالخطبهْترتفعفبالعدول

العدوللأطرافهاوانلازمعيرعتداكونهامنالخطبةطلعهَانويلاحظ

لاالخطبةعلىيلَدمفمنالأطبراف،ارادةمعالطبيعةلالكنننقإنماعنها،

وإنما،الزواجإلىحتمأتؤدىسوفيانهاكامليتينلديهينائماانلِمكن

ئسنرلأوكدتسفرتدئمهيليةمر!لةانهاإلىالخطبةاطرافإراد؟لتصرف

عنالمتع!لأنمنكلخاطرفييردإنماالعدولميدالإدقولذلك،زواجعن

هذامجردمنيلضررانللئانيفليسطرفعدلفاأإولذلكالئعلألد،

11.العلول

يبطلان-المسطحيةالشرانعفي-الخطبةغدلزومعدمعل!ويئرتبْ

فيللحقالأطرافاسئعماليعوقاوويحبرلالخطبةعتدفييردشرطِكل

.العامالنظامبمتتضهاتالحقهذايتصلوحيثالعدرل،

يالزواج:ءالخاطيالزامالاعنهواءعلىلا!نرني،-

فهلبالحئصاكهالمحامأوجنهميا"بمعثمرقي.!ثيتهالضمب-وقلمخثإذا

!اسلمت!-دكانتالخطيبةانقيالأاخاصحهْخطهبتهمنبالزواجالخاطبيلتزتم

لا"أزواجسيعتههاالتيتائيرءالخطبةتحتلخاطبهانفسها

ا!باط)لدىالحائمر:المممالةَفي.التلونية2لخلاصةثيورذثلد

فإناخئيارأ،اوقهرابهماوويإنممان،هنبكراعَصمبث"إذاأنه:الأرئوذكص(

خطيبهايرتضلمواقبزيعتها.اولىفهوبفا،وأرتضىلأخرمخطويهْكانت

يكن/مدووحا،لماقبريجتها،غاصبهاألزماحدميقمخطوبهَجمركلألتاو

رضأءعدمجههْمنالمانعئنسواءيئزوجهابمفانأطها،بهيرضىبحهث

أتئالها".تمهبرقيمةلهيمؤدىبأنيلتزممئزوجأ،ئكونهبالنستةكاناوبهاطفا

*الأحكاماممئخلاصمجالفيالسابقالنصنا!يبرادالفتهاءبعضاغادوفد

ا!مانونية؟الخِلاصة-قي"ما-ورد.ولكن،للخطبةالمصنأحبنجالاعواءلاالخاضة

الزوأج.الألز-املمْبخإبرأمفيذلكر!لزالخطفبينبيقأنجكشيةَللمقافمرةْيتعرض
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التك!بالتزاممنهيسحخلصماالأرثوذكسالأفباطشريعةفييوجدلأولذلك

جنسيأ.عاشرفاإذاخطيبتهمنبالننواج

المقدر"+بابزواجسِممىماضاككان،الغربيالكنسىالتانونندَكاءولدى

الشوعفي-صوثهيفترضكاندالذىالزواجوهو،المنترضالزواجأو

لينالمجامعةةالتراننهذهواولىاللَرانن،بعضإلىيالاسئتاد-القديم

الرضاننضمنالمجامعهْانالنلَدبرهذاوممبب،صحيحةخطبنهماخطيبين

فيوذلكالئريدنسْالمجمعكراربمقتضىا!مرينة!هالغيتولكن،بالزواج

عفمرالئالثلاوونالباباجاءحئى،المجمعهذامرسومفيهاانىالتيالأملان

المتتدم،المرسومفبهاينشرلمالدىالأمكنةكافةففمملالمتلَدمالالغاءوعمم

ذلكوعلىاالمديم،الحكممنخاليأالحاليالغربيالكنسىاللَانونأتىولذلك

علىدلالد!احيثمنالأئرعديمهْالخطيبينبينالجنسيةالمعلاسرةأصبحث

.الزواجايرام

قانونالِلئزملا-جنسيأخط!بتهمعاشرةحالةفي-الخاطبكانإذاولكن

منالعدولعنمسدقلةلأفعالارتكابهإنكاريمكنلأانهإلا-منهابالزواج

خطائمةهناكيكنلمإذاسيمالاالأدبيهْالأضراربافدحإص!ة-خطيتئطلها

الخطيبة.جانبمن

منوشمتخلص،المسألةلهذهمصرفيالمخلالطاللَضاءتعرضوقد

مايلي:احكامه

لخطدبنه،الخاطبمناستغواءسبقهقدكانإذاالخطبةصالعدولان

الوعدمنالتصديكونوحيث،الأدبيالتعويضفيحقاللاخيرةينئمىءَفإنه

حدثقدالجنسىالألضلى!كونوانالآخر،الطرفاستغواءهوبالزواج

منألبيضغطأووخديعهْغشصاحبهثدالاغواءوأنالوء)1(هذالهس!ب

اسئتئكأ؟ه*وخفم4ْص34لمخلكطهَالمحكمهبب!ان3/3/51632مخئنط-أس!لئك)1(

الحيازي!-9411/28:91صي.455134-بلكان12/1/2891الضالىمخعلط

:7.3ض43بللَان-52532/2/0391صكم3ا"،*زقم8
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بدلهديرلهايسمحلاسنفىالخطيبةكانتإذاسيمالأخطيبتهعلىالخاطب

نمثثدالخطيبينبينالجسديةالمخالطةكانتإذااماالأمور)1(صاقب

مثمئركخطاضايئحتقفإنهالاثمهوةهفيوانضاعهماورضانهنابإرادئهما

)2(.الزواجعنالخاطب!لفياللخطيلهةالتعويضفيحقاييرتبلا

إ

+ثأa-!!!ي؟ع! اء--

م!ببه

ببن

مخنلطالمشكفطر76ِ،ص4923ر6الِعريت-.92/1/169مضالطيس!تنف)1(
.أ5؟.ص9؟هرتم9سالمعدا.والظر38ص.هلن،7ت012/12/4968ك
08رى08ْسو!معدا.،8ص37يلثك-أ18/129/،ةفىمضكطقمعن!)2(

:/.111ص
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الرابعالفصل

الغطبةانقضاو

لتيلىوتقسي!:

منلهالابدبل،تدوملافإنها.وتمت،صحي!حهَالخطبةانعلَد!ماإذا

أدتلْدالخطبةلَكونوهنا،الزواجإبرإمفيالنهايهْهذهسَملووكد،نهاية

انقضاءفيالنهايةهذهثكلدولكنالطببعي.سبيلهاوسلكثغرضها

وحلولبحثإلىتحتاجالتيالمشكلاتبعضوتخلفزواجدونالخطبة

لها.قانونية

وفدإرادلِهَغلِرأسبابألَكونلمحدألخطبةانتضاءإلىلَؤديالديوالأسباب

.الأسبابللالكالآنفذحرض،إراديةتكون

الأولالمبعث.

الغطبةلاتقضاك!الادا!ولغيرالأسباب

كالرهينة:الخطهةانفضاء-ا

3891عاممجموعةمن(11)المادهَلْتضيالأرئوذكس،للأثباطبالنممبة

إعئتىَإذاأوالرواجمقالمانعةالأسبابمنسببوجدإذاالخطبةثثسخبأن

يمرهبنأنياثمرطالخطبةانحلالإلىلَؤدكلطفالربنهْ،الرهبنةالخاطبينأحد

حلَيقة".الخطبةإنهاءفيالراغب

الخاطايق:أحدو"داة2-

فبالنسبةالخاط!دنأحدبوفاة،المسيحيةالطوانفكافةلدىالخطبةل!تضي.ء

لأحدوفا.عزضتإذاأنهالتديمفتههمذهبفللَدالأرثوذكسللافباط

لِكونأقإلافبضهماالآخرالطرفيردأنأحدهماقولأن،ففد!االخاطبدن،

وهو-الئانيوالنول.الزواجإتمامعنالتاخيرفيالسببهوالمتوفى

ماأهلهامنالخطدِبقليسترجعالمتوفاهَهيالمرأةكانتإنانه-الأرجح
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المئوفىهوالرجلكانوإن،والمشروبالماكولسوىجقهمنإليهاصار

لبماكانوإنبه.أحقفهىجهنهمنلهاصارمالهافلبنركلهوارثولا

كانإنلهاالآخرالنصفوببتىجقهمنوصلهامانصفعليهمفلتردورثة

حالةفىالمهربنصفالخطيبةاحتناظشرطأنوواضحصحبحا"الاملاك

شرعأ.مستوفاهَإم!خطبةبصددنكونانهوخطيبهاوفاة

من1()4المادةفنتضيالأرئوذكس،ا!باطلمجموعةبالنسبةأما

بانه:3891مجموعة

منبهائمئرىمااوالد!راممتردادفلورئثهالزواجقبلالخاطلبئوفى"إذا

جهاز.

منبهاشئرىمااوالمهريسلْردانفللخاطبالمخطوبةئوفيثذاواٍ

جهاز.

الحالتين.فيئردفلاالهداباأما

المهرمتاملنتومهديةقدمثوإنمامهرعلىاتنالْىيحصللمإذاانهغير

المهر".حكمحكمهافيكون

اس!ردادهايجوزلاللهدايافبالنسبةوالهدايا،المهرلطنالمئقدمالنصينرق

وهذه،التبرعبنيةعادةلْددمإنمافالهدالِا،المخطوبةامالخاطبتوفىسواء

بالنسبةاما.الخطبةانتضاءبرغمللهداياالآخرالطرتلاممتبتاءكافيةالنية

فإنهالمهر،ممَامللكومهديهمن!دممااوئمنأ-للجهازدفعهسبقوماللمهر،

للطرفحق،السببرانقضىزالفإذاال!ة،بسببدفحلأنهرد.يجب

اسثرجاعه.الآخر

عامة:!صفةالزواج!منعماحدوثأوالخط!هةطلان3-

واصمابلَا،إليهاائمرناوالتىالزواجفيالمعارضةرتمتحثماإذا

الخاطبانواعبدْالخطبةرابطهَزالت،بذلكحكم!طلان-.وصدردعر!رفعت

مهرمنللأخرأداهماطرفكلفيردءالخطبهَفبلعليهاكانا-ءللنىالحالةإلى

فضلاهذا،الهبةفيالعامةالتواعدحكمإبثم!انهامطيقللهداياأبا،عربوقاو
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ومعالبطدنبسببيعلمكانالذىالخاطبعلىبالدحويضالحكمجوازعن

الآخر.الطرفعنكتمهذلك

هـبدنالزوجيةموانعمنمانعبقيامالخطبةئتقضيأيضأوكذلك

فإذا،للزواجلْمهدوسيلهَإلاهيمافالخطبةزواجهما،دونيحولالخطيالين

فالَ!ام،موضوعذأ!بغيروأصبحلَطالخطبةانقض!،دونهيحولمانعفام

،الزواجلمقدبالنسبةالوجربأهليهَالعاقدينيفقدالزوجيهْموانعمنمانع

ايرامها،عنذقامإذاالخطبةانعقاددونيحولكماالمانعوهذا،الوفاةفأشبه

ذلك.بعدْالعددينعلىطرامافياانقضاثهاإلىيؤدي

iمجموعةمن1(1)المادةوئتضى rAثفسخبأنالأرئوذكسلقططا

3".للزواجالمانعهْالأممبابمنسببوجدإذاالخطبة

الفانيالمبعث

انفبةلإتقمماييلأالاوافىالأسباب

وتقسي!:تميد

فيحوَ/الحزمة،غيرالعمَودمنئعدالمسيحبةالشرانعفيالخطبةانرأبنا

بإرادتهعدلإذا،بالتاليوالزواج،الخطبةقيدمنيئخلصأنطرتلأي

لللكأولفرعفينعرض،الخطبةلانتضاءالأراديةالأسبابشانوفيغها.

الخطبةانقضاءعلىالمنرنبةالأئارندرسثانيفرعوفيالإراليةالأسباب

.بالعدول

الأولالفرلح

الغطبةعقالعدولاسباب

وأالخاطبينعدرلعنمعظمهائكلمقدالمسيحينشرائعأنالملاحظ

بمسوغالعدولأوالمبررةللعدولأسبابعددهنومنها،4الخطبةعنأحدهما

ونعرض.معشِةأحكامأمن!نوعلكلووضعالصبررة،لمجرالعدولوأسباب

القانونيالحكمببانمرجنينالشرانعهذافيوردتالتيالعدوللأسبابهنا
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الثاني.للنرععليهاالمئرلْبةالآئارحيثمنالأسبابتلكبشان

الخطهة:إنهاءعلىالطرف!انن!أوالئتاول-ا

جوازفبهشكلاممافإنهعليها،طرفيهابانفاقننمالخطبةكانتلما

منلكلويجوزلهمابالنسبةلأزمغيرعدَدفهيإنهانها،علىايضاالَناقهما

معا.منهمائمإذاالعدولهذاجوازاولىبابومنعنها،العدولالطرفين

علىالمنرتبةالآئارل!ظيمعلى-التدايلحالةفي-الأطرافيننقماوعادهَ

علىنزولأالخطبةعلىالسابقمركزهإلىمنهماكلفيباديتفتا،لمفإذاذلك،

العامة.التواعد

بأنه3891لعامالأرئوذكساكططمجموعةمن)12(المادةفتتضى

ويصيرفتط.احدهمابإرادةأوالطرفبنبالقاقالخطبهَفيالرجوع"يجؤز

+)1(.الخطبةعتدإلىويضم2الكاهنيحررهمحضرفيذلكإئبات

ءلمخطهة:فا-الصمةأحد!ول2-

إنفرادى.بتعهيرالعدولويتمالمننردة،بالارادةالخطبهَإنهاءهوالعدول

أيأالخطبةينهيالعدولبىهذاالآخر،الطرفعلمإلىلهصل!أنفيه!شترطلأ

رأيناكمافالخطبةباث،بغيركانلوحتىأو،للعدولالمبزرةالبواعثكانث

إنهاءالخاطبينمنلأييجوز،الزواجحريةميدأعلىونزبىلأ،لإفيم،غيرعتد

المبدا.هذاإهدارمعناهذلكبِغدروالدولالخطهبما،

1)لعامالآرئوذكساكماطمجموعةمن1()2المادةفئتضى 9ern)بانإا

فلَط...".احدهمابإرادةأوالطرفبنبلالماقالخطبةفيالرجوعيجوز

عنالعدولمبدأفررتفدالمسبحيةالائمرانعكافةأنتمدمممابنبين

قررتوقد،الزواجبإبرامالحَاطبعثىالدزامألدشئلاالخطبةوأنالخطبه

بلن:-14/12/9391فيْفضثغدماطمبدأذاتالمضريةالنتضىمحكمة

يقند-لاالوسكدوهذا،زوجيةلرابطةتمهيداإلأليسبالزواجللوعداو"الخطبة

نهفىمراءلاإذشاء.وقتا!فييحدلانمنهنافلكلالمئواعدينمناحدأ

.)559مجموعهَفىالنصلهذامقابللأ)1(
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شنوقفيت*لرهلهالذىاك،-اجغدإجراءض!ةالح!كامليتحققأنيجب

القدزللي"الحريةمطلىَالزواجعلىِالصَواءينلكلاةنوانوأثهالمجئمع.

لأزم!إذاانهإلا"ما،بتعويضإلزامالعدو!هذاضملىيترتبانعيرمنغه

هذهوكانت،إممتهلالائاثعنهامسمتطَةافعالَيه!ءوالعدتلبالزواجالوعس

لكوت!إثهاالغئؤا!ينب!حدادبياأوملاي!اضرراالحدثكذالأفعال

لاذاتهاهي6ضارأففالأباغبارهامنهو!عثهنعلىاقضينسسئوجبة

--!".العدولعننئيجة

وحقآلخطبةلزومعدمفيهيالمسيحيلنلدىاالداءةانلثدمممايتين

دُكرعلىالممنيحطنشرائعبعضحرضتوفعنها،العدولليطرفكل

ونعرض،المبررةغيروالأسبابالمتتضنى،ذاتاوالمبرر.العدولأسباب

لحدالأسببلالكهلبعدْمنمبيت!نالفمرانع،ئلكفيالأممبابهذ.لبيانالآن

.للعدولالعامةللدَاعدةاصالةانهاامالحصرسبيلعلىوردت

لتَطول:ألمسيحي6لعشرفيالواردةالأسمث!أ

لهمقتضىالعدولبمِننرقتقدالأرثوذكسا!باطمعموعهأنيخحظ

حرصتوجمبُاالبيرر،ويخرالمبررالعدولكلماتحددولممقضى،ب!والصول

)؟(.مفضيبغيرالحولحيمِ!انعلى)3891(مجموعةمنا3ةالمكفي

!لي:ها!اعينندممافمفبنوفي

ئعدن"المسلمينغدوفوانغال!بةافى--ان!بلمن-رأينالصَأو/لأ:

منوعتداكونهاه!تغيرلاالتعافيهْطبي!ع!اواقْ،الزواجمراحلمنمرحلهَ

من)2(المجموعاتبعضعلطل!صما!يبأيبدوولذلك،اللازمةعيرالعتود

الاللَجاء-منهلل!حلللهجبئفا!داماموكافناالنم!خ،طلبئخولاسبُابصض

الأدق.المجموعا!تلكفيالمببررْابعمبهبوجودعندالنممخلطلبالتضاءإلى

دونالمننردةبالإيىادةلهوإنهاءالعثدعنعدولانهعلىالنسخيفهمأنهنا

طبلَاتمترسمبةالخطبةْكلألتْلوحتىأخر،إجراءاىإلىاصلاحاجهْ

.()12المادة5591مجموعةفىويقابلها1()

الأرثونكس.السريانمجموعهْمن94،5253،الموادمثلا(نطر)2(
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بضرورةتقضيالمجموعاتبعضكَانتوإذاابطانفية،الشريعةلقواعد

الإجراء.،ذلكائخاذلعرمقانونيةأهميةْفلأ،الخطبةعتدفيبالرجوغال!اشير

وأالعدولفيالخاطببنحريةعلى!لودأبةتوضعا!يجوزلاأنهئلألبا:

يجوزلاولذلك،مباشرةغوأممباشرةالقعودتبلثأكان!سوإءالرجوعَ،

بدفعالحكمأو،للرجوعالمبررتقديمضرورةعنل!كلمالتيالنصوصبىإعمال

وأيخرها،أوجزانيشرطاوغرامهْئمكليأخذلمبلغيرجعالذىالطرفأ

كما-النصوصهذهئفهمأنبجبوإنماوغيرها،والهداياللم!بفتد.التهديد

هذ-ه!تعملهنامتئضى،يبررهولمالعدولئم9إذاأنةبن-يعَذمنسترَ!

حصوله.بعدعلى.ابعدولترئبثكوإعدبنتضمنئهبم!النصوص

الرحوعاوللعدولأمنبابءدبنالمسيحينشرانعمنضاكأنلالثإ:

اقالحصر؟شبيلعلىالشوانعلالكفيوردتددالأسمبابلالكفهل،عالمشرو

ئحثتلَعلاالرجوعفاسبابالمنركد،-بالننيهيالسؤالهذاعلىا.لإببة

سَغيرننسيةوبحالةالمْخطوبهْ،للخاطنبَأومخلالفةبظروتلاكأتبطهاحصز

أنتىفتنصوصلذلكممبب،دونابرجوعيحدثوقدبلأخر،إلئكئخص-من

لأسبابفئطامئلةضربتاسترشاديهْهنصوصهيرلعدولاسبابعقتحدئت

فالأهمىْلها.أهمفهكلالئضوصلال!ئصفق-ألقتغنىل!منوئكنهالعثول

غيرالعقودمن!لخطبة*عتباوذاتهفيالعدولمبدأكرسثانهالها1ولىاْ

النصوصئلل!ثكرثهاائئيالأسبأبانمنئبدو،الئانيةوالأهميةاللازبخة،

عنالنصوصلككنفتحيث!قضاء+أماعممتهالهائصبهحللعدولوالمبررة

فنتى،للقاضيضيدةفهيولفللثالميرر،!العدرلوصفهإلأسبأبثلك

!ور.اواغبمسمولأعلواسكتلير.-إ!هاضيمِنها-س!هبافرلَو

ا!يالنر!

الفطبةعقالعلرلجمياالمتمةرالأل!

4لسهحىونالميددةيشرالعالواردةللنصوصالقايونيةالقيمةأولأ:

.ح!ك-ص:الطوللآ"مار
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بف:اشالخطبةعاتالعدولن!،ئعتكلإلمسيحير،شرا.نصوصراانيلاحظ

الآخر.الطرتلتعويضرمسنَؤجبأخطايعدمنتضى

شرانعإليهذط!ماعكم!إلىرلمصريةالنمَضمحكمةذبث

وبال!ا)ىالخطأ،نركن%م!ريعدلأذاتهفبمالعتولبانقضفضدالممميح!،

العدوإساأومقتضىبغيرالعدول)اىالعدرللمجردعدلمنمسانلةيمكنلا

صاحبت4-فدعدولهيكونانعدلالذقطالخاطبلممماطةيلزموإنناالطانش(

ونرَجعدلمنإلىومنسوبةتامااسئمَلالأعنهومممتقلةذاتهافيخاطنةافعال

الآخر.!طرفادبياوماديضررنجها

ئمإلمامِهعينرالأحجامالزواجفيالخطبةامرلا"اسلَطالةابانتضثكما

ولأالخطبةإتبامعنالعدولسيوىئفيدلأامورذلككل،الخطبةصالعدول

ماوعلى-الخطبةعنالعدولومجرد.العدولعنبذائهامعمتتلةاعمالأتعد

مهما-اسمتطابث.للتعويضموجباسه!أيعدلا-النلَضمحكمةقضاءبهجرى

ضرراألحدَثعنه/مستلَلةأخرىبافعالالعدولهذااقترنإذاإلاالخطبةمدة

*.الخاطبينبأحد

Vjجفبثالتيالبسلممِنغيرلائمرائعالقضاءهذامخالفةفيفمك

داسسثحيث.مقتضىاومبرربغيرالخطبهَعنيعدلالذىالخاطببمسنولية

مشول!ةًالطرفاعدبأرورثض!ال!مصيرىالخطاعلىالمعمئرليهالمحكمهَ

المسلنين،.غيوشرائعذهبتكماغديهَمسنوليةالخطبةعنعدلالذي

لهلِكنَْلتمولوَحتىخطابذاتهيعدلا-النقضمحكمةنظرفي-فالعدولْ

سبةيثضنىولكنالغدول،هذابسبببالئعويضيقضىأنءيغكنلاوْانهمبرر،

حدفيخاطنةافعالوجدتمتىأىاللتهصيريهْ،الممم!وليةشروطتوافرثإذا

عنىوبناءبينهما،سبببةورابطةضررهناكوكانابخاطبيناحدمنذاتها

منلْدممامت!ضىبغيرالخطبةعنعدلمنيفقدالاينبغىفإنهاللَضاءهذا

نألهيكونبلالمسين،ءفمرانعبعضبذلدئقضىكماوهدايا،مهر

حسابه.علىالأخيريئرىلاحسْالآخرالطرفمن-الأصلفي-دهايممنر

فيهوالسابقالمبدائتريرإلىالنلَضمحكمةحداالذيالباثأنويبدو
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عدمه،منالزواجإتمامفيللخطيبينالكاملةالحرلِهَلْضمنأنعلىحرصها

بغلرركانالعدولبأنالدَولعلىتأسسِمأالتعويضبشبحتهديدهموعدم

مقتضى.

والمؤيد7النقضمحكمةإليهذهبتلماطبالَأأنهإلىذلكمننخلص

غدرفمرائعبعضفيالواردةاللَواعدفإقالفمَه،منجانبمنقضانها

علىالآننطبيقهايجوزلا،الخطبةعنالعدولاحكامنظمثوال!يالمسلمين

لَوحدثقدالتيالمسائلمنالخطبة"أنيلَالاناوالمسلمينغيرخطبة

ذاته،المائمرعمنلاالئضاءمنالمرةهذهفيجاءوالئوحيدالقواعد،بممانها

علىيسزيالذيالتلألؤنهيالفمانهذافىاللَضاهاعكد!-وأصبحت

"1(.مسلمينكزاوجم!عأدمصلمينالمصر!دن

النقضمحكمةقضطءَعلىالاَتيةالملاحطاتإبداء!مكنأنهوالواقعْ

القضاء:هدْاإليهاادىالئيأثلئهجةوعلى

يلتقصيريهْالمسنولهةلقواعدوتطبيقهاأخذهافيالنتضمحكمةانأولآ:

وسنزيدالعتد.صنةالمسلمبنلغيربالنسبةالخطبةعننفتلَدوكأنهاتكون

نلك.بعدئفضنيلاالأفرْهذا

فيالفط!هةاطرافلحريةحمايئهافي-سمددتلمحدالمحكمةانظليأ:

يمكنلاالخاطئالعدولعلىبالئعويضالقضاءانالئابثين!ولكنالعديىذ.

الخطبمةعنيرجعالذيفالطرف.البدولفيالأطرافحريةيهددأدق

فيحرلهنهعلى!دنلكِفلاوعلى،بالتعويضعليبماالحكميخاثمىلنبمتنضى

طاناثما،طبنأوكانمتتضىبغيرالخطبةسكنيبدلالذيالطرتأما/العدول

بعطباث!.عنالعدولا!شواءبدعوىالمسنوليةمنإفلاتهالعداتةينفليس

طيئن.يغيرالغدول

الئعويض.الواجبللعدولالنلَضمحكمةوضعنهاإلتيالمعا-ساقثالثا:

-كييطياليدولابانكالتغلماوذلكدلغموض!،منلاهـتخلرمعاطرغه،

.123ص02ضرة-السابقالمرجع-ئتاغوسمير(1'
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الفعللِكونفكيف!تاما"،استقلإلأعنهومسئتلةذاتهافىأفعاللازمتهقدلَكون

استتلالأالمسئتلال!بب*فنكرةعنه؟مسئقلأالوقثذا!وفيللعدولملازما

وشحدلِدفقط،الألفاظعلىئتومفكرهَ،الوق!ننسفيملإزمأيك!ونوالذيثامأ

العللِا،المحكمةلتضماءئطييقهافيللمحاكمارلَباكأيسببالنحوهذاْعلىالفعل

الوق!نفسفيملازمولكنهتامأاسئتلالأصسنقلبانهللفعلوصنهاوفي

به!.لاصقأيكوناندون،للعدول

اسبَيعدت.ءالقواعدفدئكونالسابقبتِضانهالنقضمحكمةإنراكعا:

مبْي.الدطبىَو)بجبهَدواعدهيالأخيرةوالتواءالطانفة،الاثمرانعنجيالواردة

يم!د؟هْالتالنون)وين5591لسنة462رلْمالقانونفيالواردةالشروطئوافرت

بمئعارضهابحجهَالقواعدتلكاستبعاديمكنولا02(.00لسنة)1(ركَم

ربَب!وإنما،العدولفيحريدهالشخصتسلبلمالقواعدفهذه.العامالنظام

المشرانعأحكإمبعضكانت*وإذامقدضىاومبرربغيريعدلمنمسنولية

هذاأنأحدبقلولمالزناحالةفيحلْىسببلأىال!طلىَئمنعالخاصة

القواعدئلكالعامالنظاممعمنمقةئكونفبالأولى،العامللنظاممخالفالحرمان

كأنإذاالتدَصميرلِهَالمسئولطَئرلَبولكنهاالخطبةعنبالعدولتسمحالتي

خ.!خاطئأ*.العدول

لَمهيدابَعد-الإطلا!وجهعلىذلكفيشكولا-الخطبةانخماممما:

الخططَلهاتخضمعالئىالأحكاملَكونأنوجوبفيأيضنأشكولا،للزواج

الخطْبةييناننصالفلايتبعهإ،الذيالزواجأحكامفلسنةمنونالعةمتستة

وفلعمنئهالزواجاحكامأنأيضأشكولاوفلسنئها،الإحكامروحفيوالزواج

غيرزوِاجلهايخضعالتيتلكعنجذريأتخللفالاسلاميةالشريعةفي

لأحكامالمسلمينغيرخطيةإخضاعالدجاوزمنيبدوولذلك،المسلمين

وَوجدتوالملةالطالتةفيمتحدبننمانواطالماالأسلاهيةالشريعهْفيالخطبة

الأحثامأنولاشك.العامالنظاممعلدحارضلاللخطبهأحكامأشريعدكمفي

منيوجدفلا،العدوحملمجزدعلىجزاءأئضعلمالطالننيةاالثمرانعفيالواردة

وهيالخطبةأنقدرثَالفمرانعهذهولكنالخطمة،إلزاميهْئقررشريعةبينها

اللَعارفمفهوميحئ!وارتباطوالحعيهَعلاثَمانحوعلىششئبالزواجوعد
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بينهْمنعلمِهيقدمواانالزواجعلىألَدمواإذايجعلهمالذىالخطيبينبين

!اقامفإذازمنا،الخطبةسَ!تمروكدالآخر،الطرفبأحوالومعرفهَوبصيرة

مق!ضى،اومسوغبغيرالزواجعنبالعدولالآخرالطرفبمفاجاةاطرافها

لأغراضالخطبةباسئغصللبعضوبواستهتارأعبثاهذايتضمنافلا

والعدلالمنطىَمنيكونافلاوسمعتهاأبالأسرالأضرارئلحق-ابلغشخصية

منهالِلَصداحكاملْوضعوأنحد،بغبرمطلد4َالخطبةأطرافحريةتكونالا

/وأحكاماقرودأوضعوكررثمافمريعةأتثفإذا؟العابئينأيديعلى-الضرب

احكانممعمتنقلحيرسلكهاافيكونم!لَضى،بغيزعدلالذيالطرفنعلى

.?العدولفي!لطرفهذاالأحكامَنثبدلالكمئلأنيلَالال!يمنىاثلانوقأ.ركل

أنهمتتضىبغيرالعدولفيافئرضتقدالطائتيهْالشرألعكانتوإذا

العجيب.أربالغَريبلذلكفليسالآخر،بالطرفللضررمحققأخاطئمسلك

52رقماالدانونمنمكرر()11المادةاحكامفبمقثضىلْريب،مئالولدينا

للزوجةيجوزفإنه8591(لشة001رقمبالقانون)والمضَافهَا'919لسنة

معهيسمحبلضررلحقهاإذا-منهالطلاىَتطلبانزوجهاعليهالْزوجالتي

يئزوجألاالعقدفيعلطاشئرطثقدتكنلمولوامثالهمانجينالعشرةدوام

للضررالتطليقمنالنصهذائضمنهلمابالنسبة-افيتالغيرها*.عليها

فيالزوجحرببماعليقيدأيئضمنالنصهدْاان-بئانطْالزواجبمجردْ

نابينيخئلفلاالأمبرانيالأسلاميةأالشريعهْلأخكامطبلَا-بئانيهْالزؤاج

فيالئانيالزواجفيالضررئقريروببنمقتضنىبغيبرللعدؤلأحكامئوضغ

مجردمنالضرربافئرأضالأولىللزوجهْالطلاقواباحةالاسلاميةالشريعة

!ْ!-َ،.بئانيهْالزراج

فكيفملَبَضى،بغبرالعدولمعالجةوجوبإلىانتهيناوالأاسادسا:

ذلكَأ.إلىالسبيل

شمكليأعتدالَعتبر-المسيحلطنشرانعفي-الخطيةأدطاليعض!!-ا

ذلكمعنىفلب!مرعنط،ثلهراالعدبإبرامالخاطبإلزامإليئودىلأإذوهي،7

عِنا،ئننيذهيتأئىلأبالزواجللوعد،اولكنالزواجبإل!رامابتزاب!ئنثمئلاأنها
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فإن،ولذلك،الشخصيةالحرلِاتبإحدىمساسمنالل!فيذعليهينطوىقدلما

المسنوليةلقواعدإعميالأكلهوذلك،بالنعويضالمطالبةعلىبتدصرأثره

إذا"ماالعقد،انقضىمشروعبمسوغالطرفيناحدعدلماإذاوأنهالعتدية.

وأن،بالتعويشوالتزمالعقد،ينحللم،مسوغاومبرربدونأحدهماعدل

للقاضى-لَقدلِرهي!ترك-تحددهلمالدىالمجموعاتفي-المسوغأمر

أصبحثالدَيالحقاستعمالفيالتعسفبنظريةذلكفييسدرشدأن!للتاضي

بغيرالعدولأنحيث،المصرىالمدنيالتانونأصولمنعاملااصلا

فيالتعسفنظريةأساسعلىالطرفهذامسثوليةيسنوحبملَلَضمى

شروطها)1(.ئوافر!مئى،الحقاسنعمال

عقدإثباتفقطمنه!طلبالخطبهَفسخعنالثعويضدعوىفيلالمدعي

يئبتاندفاعهفيعلحهالمدعىعلىلْعينالعقد،ثبتمافإذا.الخطبة

لعدولهأنئبثمافإذإ.مقتضىإليالمسئتدالعدولطريقعناندَضائه

الذيالمعويضمنذمئهئتوباالتز!هلهئبعَأوانمَضىالعدَدانتضىمسوغأ،

".الأصليالالئزامعنبدبلابهالالمَزاملِعتبر

بالتعويضللمدعييحكمالتفسفا،نالمسوغإئياثعنعجزإذا*اما

المترتبةالعملبةالننيجةهيوهذهعلى.المدسكيخطا)ئلهاتمنهعللبولا

الحكمأساسوأنتعافدياالتزاماالخاطبفمةيدئمغلالذىالألتزاماعتبارعلى

ضار".لنعلارتكابهلاالالمزام،بهذاإخد4هوبالتعويضعلط

بدونالعدوللأنالنتمجةهذةإلىالوصولعلىئساعدالتعسف"ونظرية

العدَدفبظلفانونياثرلهيكونلاكنلكوباعنبارهتعمني،!ولهومسوغ

استعمالفيللتعسفالوفاقالجزاههووهذا.جملهكانكماالعدولبعدفانما

فييتالكماالتعسفوليس،بالنعويضالحكمإلىدانمأيؤدىلافهو،الحق

أثرإزالةشيءكلوقبلأولأيكونالجزاءانالخطا،صورمنضورةالعادة

ننملنالماضيفيإزالدَهأنوعلى.مشروعغبركصدعنصدرالذيالعمل

الضرر،عنلَعويضأيعتبرلاهناوالئعويض.بالتعويضالحكمطريقعنإلا

82.ص19وضرة85ص87فمَرة-الممابىَالمرحح-شحلالهشفيق1()
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حلَه+)1(.إلىالمدعيسب!لهوبل

نظرلِةإعمالحكمهَانتفاءاساسعلىوذلكبيانهالسالفالراىانتدَدوقد

مسوغبغدِرعدلمنأنلِقوكالرأىفهذاالعالَديهْ.المسفوليةنطاقفيالتعسف

في-يكونكْدوإنمابالتعويضدانمأليسالتعسفجزاءوأنمتعسنا،يعد

لسِ!بالعدولالاعتدادعدمأنغيرهبالعدولالأعتدادبعدم-الخطبةحالة

الوصوليمكنوهنا،بالتعويضإلزامهبل،الزواجعلىعدلمنأرغاممعناه

بغيرالعدولاعتبرماإذا،التعسفتظريةإلىاللجوءدونالنئانجذاتإلى

أنإلايمكنلاالذىبالتعويضصاحبهذمهْيشغلعتدياخطاممَتضى

ننديأ.لِكون

الدمسفنظزيةإلىالنجوءانيلَالقدأخرىناحيةومنناحيهْمنهذا

عنمحاسب!هيمكنولايعدلأنطرفايحىَمنأنذلكلأزمأ،أمرايعد

نأشانهمناللَولهذامئلولكنحمَه.استعمالفيمئعسفأكانإذاإلاذلك

داع،ذوننعويضعلىالحصولفيايأخرالظرف!صهَلضلط!إلىيودي

تعسنيأالعدوليعدلاوبالئالي،التعسفعلىالعتديالخطأئضمنيتطلبفهو

الماد.إليهاأشارتالنيالئلاثالصورإحدىشروطمهنوافرتإذاإلا

اض!ي!المدني.القانونفىالتجممففكرةولكن...المدنيالتانونمنالخامعمة

وهذا،عامةبصنهَالخطأفكرةمنايملَتضى،بغيرالرجوعفكرهَمن

فإنه"مخد*أمامكلاإذالأ.لهالعفدبة،بالمسنوليةالنولمعبشمقلاالئضبيق

هذافرصمنالتضلطقإلىبهيخلمنلمسنوليةتأسيسنايلَجهأنيجب

معَمضىيغيريعدلمنبانالقولأنشكولأفيها،التوسعهَإلىلاالألحكل

فيامفرصةمز،يوسعأنشانهمن8التعويضيستوجبلخطامرتكلهأيعد

بدنالربطأمابال!تد.+الأخكلفرصهْمنيضيقوبالئالي!لمنمسنولية

منْيوسعوبالتاليالمسئوليةهذهفرصةمنيضيقفهووالئعسفالخطأ

سيما.لاخطا،كلكذلكوليسخطايعتبرثعسفكلانذلكالأخكل،فرصة

98.ص1()هامش-السابقالمرجع1()
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حصر)1(.يفمملها-لارلعدولممَتضياتأنعليهالمتفقمنوأنه

مدْلْضىبدونالعدولاعتبرإذاأنهأيضأ،السابقللرأىندَدا.قيلكما

التثصدرلِةالمسفولحِهَيرتبتتضيريأخطايكونفإنه،الحقلاسئعمالإمماءة

فيآلدمسفأوالحىَاسئعمالإساءةأنعنفضلاعقديأ،خطألِعثبرأنلون

وأالحرباتمنحربة،لخطبهْعنوالعدول+حق"،علىإلايردلااسنعماله

فيالتعسفنظرلِةتطبيىَنطالَىعنئخرجال!يالعاههَالحلَولَىمنحقا

نطاقفيتدخلالعامةالحلَوقبمانالفانلالرايعلىوحتىالحىَ،استعمال

الحقوكأمن-تلكيستشىالرأكطهذافإنالحمقاستعمالفيالتعسفنظرية

الخطبةعنوالعدول-!لنظرية،ئلكلأحكاميخضعهاولاالتقديريةالحرلِات

ولَدئقديرهاالعادللغ!ريصعبأهور-شخصبةبواعئهالأنئ!مَديريةحرية

الحبعنالتعببريصعبمانحوعلىعنهاالتعبيرالعادلعلىيصعب

.(2هيةآاالكرو

لارم،ضكيرعتدفهيعَدااعتإهـ!إذاالخطبةأنلمىثانفريىَيذهب2-

مقدضي،بغ!رأوبمقدضىطرفاىمنبالعدولبالضرورهَينتهيالعلَدوهذا

المسنوليهَتقوملكئلأفيعتد!أ،خطأيعدلامقتضىبغيرفالعدولذلكوعلى

يعدأى-هنالِأخذالقدحكمإنفانم،صكلَبدصددنكونوأنلايدالعلَدية

شانفمأنهليسالخطهةعقدوان.أخرىفانونيةواقعةايةحكم-فيهالرجوع

بئتنيذهاالمدينبقملممإذابحيثالتزاماتلَولدالعدَودفهذهالمدنيهْ،العقودممانر

للاللَزام،الطنيالئثنيذهوالعتدمىالخطاوجزاءعلَديا،خطاقيامهعدمكان

ناشأنهمنليصالحالة!هفيالتعويضولكن،بالتعويضالنزميمكنلمفإذا

الألتزام،هذالدلفيذطرلِقهوبلالعتدعنالناشئالالتزام،قتضاءإلىيؤدي

بال!زامإخلالأيطبرلاالل!نيذفعدمثمومنالتزاماىينشأفلاالخطبةفياما

فىالحقأنيقالانالنتيجةهذهفييقدحولاعقدبا.خطايعدبرلاأىعمَدى،

فيفالتعسفثمومنالمشئركة،طرفيهاارادةأو،الخطبةعقدمصدرهالعدول

381.381،ص913فقرة-السابىَالمرجع-سلامبمااحمد(1)

93.ص-السابقالمرجع-العطارلْوفِقالناصرجمد)2(
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لاحمَهاسمعمالفىالحىَصاحبمحاسبةولكنعتديأ.خطأيكوناستعماله

حقهمصدركيانإذاعتديةمسنوليتهبانبقالحتىالحقمصدرإلىفيهينظر

أيمائقصيرياخطادانمايكونالحقامم!عمالفيالتعسفأنوالواقععتدأ،

استعملاله.فىالتعسفوقعالذىالحقمصدركان

لَالَررلعقدإنهاءىsتمَصيويأخطايعدبالتعافداتصالهرغمالعدولإن

بالمسنوليةا!دولأنذلكصحةويزكدإنهانه.حىَالطرفدِنلأحدفط

هذافملوبمفمضى،يعدلمنسنوليةننرنبلالماذايبررالذىهوال!تصيريهَ

ولو،اساللاذللفصاحههومع"الزواجبلإلمام"لدتزاملتفيذعدميعدالحدول

خطأ.لتفبذهعدممصدلكانغدىاللزامسالةكانتالمممالةان

بلايعدلالذيالخاطبِمعشوليةأن-إلىالرأقيهذااصحابوينثهي.

علىالراىهذااصحابويرتبعمَدية.ولبسثنلَصبريةمسنرليةهيمق!ضى

العدولفهوالخطااماخطا،يعتبرلأذاتهفيالعدولبانلْولهمالنتيجةئلك

التىوالملابساتالظروفنفسفيوجدإذاالمئوسطالرجليلإللهلأالذي

عدل.منبهاوجد

الخاصةالشرانعبعضاورلتهاالتيالحالاتفإننلدعلىوبناء

يوجدحهث)!كئماد-الو-بلمصرفامنلةتعنبرالصليبررالذى"للمقضى"

وأاخحفهاصمادظهرممنالزواجعلىيقدملأالمعتادفالوجلمنها،حالةفي

ذلكوعلى.لثثفىبالنممبةالأمركلذلكالخ...مرضأوعاهةبهاظهرث

يسالولاخطايفبرلاالئملعهة،غيرهاوفي،الحالاتهذهفيفالعدول

تحلاث.ئضرارأيهْعنصاحبه

اسبابمنالطاننطْالفمرانعلْضمن!هبمايأخذأنحهالسابقالرايومناد

غبرخطبةعلىالنطبيقالواجبةهيالأحكاملالك،!-وتفبرللعدولمبررة

المعملمين.

علىمقدضىبغيرعدلمنمسنوليةإقامهْإلىئالثفربقويذهب3-

النصوصخلالمنليسولكن-ابضأ-النتصيريةالمسنولبةفواعدأساس

حالةفيالشخصعلىيضعِما"ثتدروالتيالطائفيهَالفمرانعفيالوارد.
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وإنصالثبرر،انعدامأساسعلىولسِ!جزأفيا،لَمَديرامبرربدونالعدوذ

وإلى-العدوكافيهاشِمالتيالظروتإلىبالنظريكونالحالةهذهفيالخطأ

فيالعامهَللقواعدالدحويضلثدلِرأمريئركأنينبغىولذلك.عدلمنسلوك

شرانعفيالواردةالخاصةا!دوا!إعَماليجوزفلاوبالتاليالئتصيرية،المسنولبة

أ؟"(01مقتضىوبغيربمقدضىالعدوللأحكامتعرضتوالتيالمسلمينجمر

الانية:المظاتن!ديالمنفدمة،الآراءلهونالنرث!مجالوفي

صميمفي.داخلةئغدبهووعداللزواج7ئميداولاعتبارهاالخطبةانا-

التيإلشخصهةالأحصالمسانلفلطبنلَعدوبالتاليالأسرهَنظاممنهوم

ءد.للجميعالتشريعىالئوح!دبشاولهالموحيثالطاننمِة،للشرانعتخضع

عدَدوهودينىطايجنوشكلىعتدالممميحالطنف!رانعفيالخطبةاق2-

إكانسواءطرفيهامنأيأبإرادةالخطبةعنالعدوليجوزولذلك،لازمغير

جزاءأيضعالخطيةعدَدفيشرطكلويبطلمبرر،بدونأوبمبررالعدول

.بالزواجالرعدتدفيذعدمعلىجزاءأأوالعدولمجردعلى

مطنة!لتراماتترتد*انهاالمسيحينشرانعفىالخطثهَحتيتهْوأن3-

الالنزاماتهذهوب!نلْحتيته،إلىلْعمعىالذىوالغرضطعنهامعسَلاعم

الميعادفياوعليه3.المتنقالميعادفيالزواجلهإتصامطبيعىاواخ!ىالئزام

الشرائعهذهتنبرضكماا+لتاق.عدمعندالائمرانعتلكفيعلطالمنصوص

فيعدلالخطبةعنأحدهميرنجعألاومفادهالطرفينعلالىعلىآخررلدَزاما

نطلقأنلِمكنما)أوالآخربالطرفيضرمعالَولمسوغأومبرربغيرعنها

فيعل!هالمنصنوصالجزاءاسدحقؤإلا(الطائشالعلرلب!مالألئزامعليه

!أ-*-ْوغيرها.هدابامنلْدمهلماوضدتعويضمنالشرانغهذه

بنهيالعدولهذافإنغها،الخطبةأطرافمنطرتعدذمافإذا4-

ولممطائشاالعدوذكانفإذا،اللازمةغيرالعتودمنباعتبارهاالخطبةعتد

وخرج،مشروعغيربعملالخطبةفهىفيكونفإنهمطلتأ،يبررهمايوجد

المصرببن-منالمسلمبنلغبرالاثمخصبةالأحوالاحكامكنابةفىفرجنومق)1(

بعدها.وما804صمكرر09فقرةالسابقالمرجع
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طبدامسنولبئهوتحقدَت،الظروفللكمثلفيالمعتادالإنسانمسلكعن

أمل!ةالطاننبةالشرانعتضمنتوفدالنعافدية،لأالتمصبربة2لمسنوليةلفواعد

لاالذىالمبررللعدولأخرىواملالةئقص!يا،خطايعدالذىالرجوعمن

.الخصوصهذافيالفمرائعبلالكوردم!إعمالويجبسئولية،أيهْيحقق

التيبالمعاليرسنأخذكناإذافإنبماالضرر،ركنعنأماالخطأ،ركنعنهذا

ركنفإنمتتضى(بغيرعدولأ)أوخطايعدلماالطانفبةالشرانعوضعتها

بغمِرالعدولخالاتفيبالئعويضللتضماءلابدبليفئرض!ةْلأالضرر

مادياضررااكانسواء،العدولهذاجراءمنالضررئمحغقيئبتكمقضى

شرانععليهنصثالذىبالتعويضيتضىانيمكنحدْىنفسيأ،أم

المسلمين.يخر

العدولحالةالنعو!ضَفينقد!رمنلمنسيحيةالاثمرانعموفئال!ا:

الخاطئ:

عنالتعويضتئديرفيالمسلمينغيربشرانعالواردةاثدواعدانيراعى

كناإذاإلاشطبىَلا(قليلمنذبيناكماالضررتحفق)وبشرطالخاطئالعدول

فإن،البسيطةالخطبةحالةفياما،الشريعةتلكئمروطاسلْو!خطبةبصَرد

ال!ص!رية3لمشولية!دراعدطبقاالئغويعخ!ئثديرفيحريته-يسئردالقاضني

نلَص.،وزيادةبلاوفعثالئيالأضراركافةتعويضهيغطىحيث

3891مجموعةمن)13(المادةئقضيالإرئودْكس:ل!طثبالنسبة

بأنه:

مااستردادفيلهحقفلامتتضىبغيرالخطبةعنابخاطبسكدل"إذا

هدايا.اومهرمنفدمهفديكون

مايشردأنفللخاطبضْضىبغيرالخطبةعنالمخطوبةعبل!توإذا

الهدايا-كر!المسنالكة.لو-الب!برمنلهافدمه

المجلسأمامالآخرمطالبةفيمن+لحق!بلخاطبهقمنلكلعمافضملاهن!

+.الخطبةعنعبولهجراءمنلحقهالذيالضررعنبئعويضالملي
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والهدابا،المهربدنمقلَضىبغيرأوالخاطئالعدولحالةفيالنصينرلَى

العدولهذاجراءمنالآضرالطرفلحىَالذيالضررعنالئعويضوبين

4لخاطئ.

الخاطبإلزامعلىيجرىِالعرفأنفالملاحظالهدايا،اوللمهرفبالنسبة

وعد-هفيالخاطبجديةمنال!أكدبعدوذلكلخطيبتمهشبكهَ+ارمهربدلَهدبم

رلأالخطبهَهستارتحتوالعبثاللهولِبغيشخصكلاماموسدابالزواج

ال!هاء.بعضذلكإلىذهبكماالئعاقدعنديالعرلونالمهرتشبه!يجوز

منعثلفإذاالعقد،3إبرامعنالعدرلفيالمئعِاقد-حريةثمنهوفالعربرن

،للعدولئمنأيعدِفلاالمهرأما،ضعفهردقبضهمنعدلوإذافتده،دفعه

ئتديرفيفلِدخلالمهرامامبررأ،كانإذاجزاءوبغبِراصلاملْررفالعدول

المسنؤتيةشروطلْوافر!ماإذاالمبررضكليرالعدولحالهفيالتعويض

للضيرية.ا

الضرروئخققالخاطبجانبمنالعدولكانإذاذلكعلى،وبناء

دائما(+فإنهمتحققالمبررغبرالعدول4جراءمنالأدبي)والضررللعخطوبة

-للأضَرارجابرةغيرالأشياءتلككانتوإذاوهدايا،مهرمنثدمهماينقد

العدولكانإذاأما.آخربدمويضعليهالحكمفيجوز)لماديهْ(الأخبرى

خكيروهدابامهرمنفدمهVِيشردانفللخاطب،المخطوبةمنالخاطئ

كانانالأخرىالأضراربتعويضمطالبتهاإمكانىْعنفضلامممتهلكة،

محل.لها

الخطهة:فممخدعوى

المقتضىتوافرأنلناولَهينالخطبهْعنالعدوللآئارسبقعرضنافما

يكونولذلك،الأهميةفيغايهْمالية1آثاريرنبتخلنهأوللعدولالنسوغأو

الخطبة*بفسخحكمعلىللحصولاللَضاءإلىالخاطبينبعضالئجاءمئوقعا

بانالآخرالطرفدعوىأمامالبابيغ!دواحلْىمبررللعدولانلائباثون!

بردنلمالالبهَضرورياا!دضاءإلىالالتجأءيكونكمامتتضى،بغيركانالعدول

.العدولآئارفيرأيناهالذيالنحؤعلىبالئعويضالمطالبةأوالمهرأوالهدايا
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الأحوالدانرةفإنالاثمخصهةالأحوالمسانلمنأنهاباعدباروالخطبة

تعليسواء،الخطبةعنالناشنةالمنازعاتكافهْفييالنظرتخثصالشخصية

طلباما.العدولعنالتعويضفيالحكماوالخطبةفسخبدعوىالأمر

منمانعفلامسنتلاالدعوىبهرفعتإذافإنهالعدولعنالنعويض

الشخصيةاياحوالدانرةاختصاصعنفضلاثه،المدنيةالدانرةاختصاص

الصدد.هذافيالأصيل

فلمنالمتلَدم،النحوعلىالئمخصيةالأحواللدوانرالأخئصلصئبتوإذا

منالأحكاممنهناكالأبئدان!؟امالجزنية"للمحكمةالأخئصأص،ينعمَد

الاختصاصعتدإلىالَجهدتواخرىألابتدانيةالمخاكماخدصاضإلىاتجهث

الجزنيهْ.للمحاكم

لمصكانت5091لسنة62tرقماللَانونمنالئامنةالمادةانوالوافع

اختصاصأساسعلىوحددنهالوطنبئالجزنطْالمحاكماختصاصعلى

لانحةمنوالسادسةالخامسةالمادةبمتئضىالمتررالفمرعيةالحوننيةالمحاكم

الانمرعية.البخاكمنرئيلِا

أحالْال!ئي-الفمبرعةالمحاكمنرليبلألحةمنالسادسة/المادةلينتولتد"

المتبلقةوبالمواد*بالزواجئختصالجزئيةالمحاكمان-المشزعإليفا

وحيث،بالزواجالمتعلتةالمعمائذاولىمننعدالخطبةانشكولابالزوجطْ*.ْ

كلبل6الزواجعلىاللاحتةبالزوجيةالمئعلقةالمسائلإلىالنصينصرفلا

علىإليهاالمائمارْالسادصةالمادةنصتكمالأحتأ.اوسابتأبهيثصلما

اللمميقةالأمورهذهأنشكولأوالعهاز،بالمهرآلجزنيةالمحكمةاخثصأص

ناالضبرورىمنلجعلالجزئيهالمحاكماختصاصمنهيوالتيبالخطبه

فيالمشرعانملاحظةبعهذاالَمحكمة.لذاثبالخطبةالأخئصاصيكون

وجطهاالجزنيةالمحاكماختصاصمنالمعمانل3بعضاخرج!دالئامنهْالمادة

والطلالَىالوفغير.فيالنمببدعوى)وهيالابددانطْالمحاجمما!صاضمن
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المادةفيإليهاوالمشارأسبابهابجميعالزوج!نبينوالفرلْةوالمبارأةوالخلع

للمحاكمالاخ!صاصيلقىالمممانلهذهعدافيمافإنهذلكعلىوبناءالسادسهْ(

وائمسانلوالزواجوالجهازالمهرالاختصاصهذامسانلبينومنالجزئية

بالزوجية.المتعلفة

نصوصإلىالرجوعيجوزلافإنه000،2لسنة1()رقمالقانونظلفيأما

5591لسنة462رفمالقانونموادوكذلكالشرعيةالمحاكمترتببلانحة

لسنة(1)رقمالتانونمن)9(المادةنصأنفالملاحظولذلكلألغانهما،

المتعلقةوالأمور"بالزواجالجزنيةالمحكمةاخنصاصيذكرلم0502

المحاكماخنصاصإليهاالمشارالمادةمن)4(رقم9شوردوإنمابالزوجية

وهذاحكمها،فيوماوالشبكةوالدوطةوالجهازالمهربدعاوىالجزنية

وإزاءالخطبهَ،فسخدعاوىيائمملفلاالمسانلبهذهضطمحددالاختصاص

باعتبارهاالدعاوىبئلكالابتدا!يهْالمحاكمباختصاصالقولهوفالأصحذلك

.الزواجمالَدصثمن

فيأصلمحص2صرُا!بي

أإأ!!اايخمايىصس!
"ط7كا
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الفانبىالباب

الزواجإنشاي

تقسي!:

منفلابدصحبحأ،الزواجينشأحلَىمعينةشروطعدةتوافرمنلابد

أحد،علىفرضهلِجوزلاكلانونينظامرايناكمافالزواجبه،الرضاتوافر

تعيبالئيالعيولهاعنمنزهأسليمأحرايك!ونانالرضاهذافيولأبد

وتلك،الزواجمنمانعاييمنعهملاممنالرضايصدرأنيجبكماالإرادهَ،

الالفماءلهذالابدولكن،لانعقادهاوالزواجلالشاءالموضوعطْالشروطهي

هيولالككافبا،ليسوحدهفالرضادينيطابعذاتنمكليةإجراءاتتوافرمن

الشكليةالشروطتوافرثمازبذا.الزواجلالعلَادالشكليةالفمروط

أماإئبانه،مشكلةئثارأنذلكبعدوأمكنصحيحأ،الزواجنشاوالموضوعيهْ،

،الشروطهذهمخالنةعلىيتتررحزاءمنفلابدالشروطهذهئئوافرلمإذا

.البابهذافيالدراسةموضوعاتننحددوبذلك

.للزواجالموضوعيةالشروط:الأولالفصل

.للزواجالشكليةالاثمروطالثثمي:الفص

.الزواجإئبات:الثلأثالفصل

.الزواجشروطتخلفعلىلمجزاءيرا!:أ!ل

فما!!اممُ!ك!تخلأشصلصث!فٌي
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الأولال!ل

للزواجالموضوعيلأالشرو!مأ

-:للزواجضوهية1&الثمروطلتعديد

علىالمقدمدنفييلزمأنه،الزواجلأنشاءالموضوعيةالشروطتعنى

معوملنهقأمنهالغايةمحقالَأزواجهميكونحتىمعبنهَشروطئوافرالزواج

هخللنىشخصينبلِنالزواجيتمأنفلابد.الجماعةوفصالحالأحلاق!واعد

،بالزواجالكافلإلرضاتوافريجبكمامعشِة،سنأبلغاوانثىذكير،الجنس

الزواجتحرلِم-موجباتمنموجبلديهملِدوافرلممنبينالزواجيتمواخيرأ

ا+ني:النحوعلىالفمروطهذهدراسةننحددذلكوعلىشرعا.

الطبيعية.القدرةشرط:الأولالممحث

.الزواجفيالرضام!رطلئاني:المهحث

لموانع.انتفاهشرط:طاكالمهعث

الأولالمبعث

الزواجهلىالطبيعيةالقدرة

وئقسم:ئمي

الجنسطَالرغبةإشباعهوالأساسيةالزواجغاياتمنانإنكاريمكنلا

ننمنلطيدمدةفدرةمنلهالابدالغايهْوهذهوالط،سل،الألجاببنصدللزوجحن

بحالةيكوناوأن،معينةسنأالزوجينمنكلوبلوغالجنساخد!ففي

الزوجيهْ.بالواجباتالتياملهماتسمحجسمانية
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الأولالفرلح

الطبيعيلأالقدرة

ونئسم:نمي

)الذكراطرافهفينحتقإذاإلائنحفقلاالزواجمنالأساسبةالغابةإن

القدرةمنهماكلفييدوافربح!ث،الجسديالنمومنمعينةدرجهْ(والأنثى

.الزواجعلىالطبيعهة

منئمخصينلطنالزواجيتمانأصلاتفترضالطبيطةاثمدرةومذه

هذايئحلَقولاواحد،جسدفيجسد!نبينالَحادفالزواجمختلنين،جنسين

منكانإذاذلكعلىوبناءواحد،جنسمنشخصينبصددكناإذاالأنحاد

الشاسلية،أعضائهئكوينفيخلقىعبلوجودالشخصجنسئحديدالمتعذر

لْحديبفطيمكنالذيالوكثفيإلاصحيحأيعتبرولاباطلا،الزواجغد

بعدالتغببروحدثالدئمخصجنسلْغيبرامكنإذاوكذلك.المختلفالجنس

نركأبلِنما،الجنسينائحادلحظةمنالزواجببطلانالالَولهوفالسائد،الزواج

الأتحاد.بهذاالزواجانقضاء

نألابدبل،يكفيلافهذاجنسأ،مخلالفينشخصينبينالزواجئمفإذا

إشباعحبثمنالزواجأغراضنحنيقعبىالنعليةألمدرةلدبهماننوافر

ا.والئتاسلالجنسيةالغريزة

بعضمنالنعليةالطب!عيةالتدرةلالكلَوافرضرورةاستخلاصلناويمكن

لبحضتعرضتوالئيالمسلمينضكيرشرانعفيوالواردهَالمئنرقةالنصوص

المَدرة.لالكتضقلأالتيوالأمراضالعبوب

الأولالمطلي

البفسيالع!ز

نمي:

عدمفإنوبالدالينفسمِاأوروحيأمفهومأللزواجأنقبولالصعبمن

ماالزواجأنلِقالأنأو،الزواجصحهَفيلَؤئرأنلِمكنلاالجنسيةالمَدرة
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النظراجورْ.نجللإا:-لاوعلئشحْصين،لاب!نررردلىجيدْهنبم!اريباطالحادلاإل!هو

رويالبإبيا!اطنِلإ،لانئاجبكيلينةبجردِأِئِه%وجنسيإَ،عملليبمامجردباعبارهإليه

.للزواجالمبطلهَلوالمانعةالأسبالياعتلهار!منيجوزلاالجنسيالعحزفإن

باغبارءطكجر-المجنممابئئ9إلئ-لِنظرباعثلِحدوهاقدالمثاليهَالفكرةفهذه

يىالفضانحالم!شجلاثمنللعديد/أثارتهعنفضلاالأئبإتصيعثهَالمسانلمن

لمااليط!لانكاأسبابنطاقمنناسلبعادهيجبلذللظالسمعه،ول!ئمويهالعائلية

.-أ1-ِ.وإلاكاء:الإسرةعلىوخيجةدآثارمنأيضباإلطيؤدي

ئمرلمنغصأية/ثمويخقَصمنل!مامأ!ثلق"للزواجلىالمئاليهَالفكرةهذه

بإلجانب،برل!حمي/وايَعهبةنجظص؟أبزهـاجإلئكلهانظرفيبىالحيالمسلمدنغمر

إلفابموشوابفئهئر"ت!ميحلعبما"سيهييبموعدمعلتهالألنشانعل!ألذ!.!جظمالجدبمدجمي

لبمبإ!بية*بنكإ!ن!ةوليهال!إوالأطنال،ابج!ب!هد!طت-لإفجابالاتصإلضرورةعنفضلا

لليما.3خل!فبماالافميباصلقإ-لانمبنثيلحاعئِبارالنوءثحفطالد!إلبنواجثنمالثمناخرى

البقيرلأاالمجتراطلجىالمسلمينكرفمرفعكافةاستقرثولذلك،الأرضفي

ر::.الذِى!تبم؟-.لمحزفىاجم!طلاالمقدرهَهذهئخلفواغبار.الزواجينوىفيمنالجنسية

".!+برفي*يي--م؟.!!انإ:إ:لأولوئ!م!اكقاطهجموعةمن)27(المادةفتتضى

.-2:،-!ش-"-،3--+لا.3ْء.ء.-":الألفةح!لحمالاتفيا!أالزواجيمحهوز،"لا.

يرنجىلاصضئْأوطميعيمانعالزواجطالبيأحدلدسكانإذأا-

لا.!--.والخصاءبروثخنوثةكالعثةالجَنسيالألضالمنيمنعهزواله

"-!لاس!ْاْوئقمَيماثه:الجنسالعجزأنوأع

الوجهعلىبالجماعأهلفةآلتيْامعدمأوامنئحالةهوالجنسيالعجز

.المرأةأوالرجلإلىراجعأذلكأكانسواء،العادي

لم-إذاليرجلبالنسبمةمؤكدبشكلفينحقق،الجنسالعجزأئواععنوأما

إذِاأوجزن!أ،المابل-ولووبوض!يمكنهنلاجدأكصدركاناولضببلهيكن

بكي!ي!جلدهيلئصق-كأن،الجماعدوَنتحولاعاهافالالَضيبأصابت

العجزإلى/يؤديمرضبيأئضخفأيئضخماوالانتْصاب-يدحمَىْفلاالخصشِين

بعمليةخصيتهفقدإذاالمؤكد+للرجلطالعجزي!حالَقوكذلك.الجماععن
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وانواعكاف،عيرنموهماوكانالبطننيالخصشِلنبيثبذااوحراحيةه

الميلحنسيأعجزايعدلاولنىوالخصاء،طجبعليهايطلقالسالقةالعجز

امراتههمناقترالطقلالعملالليهرقالرجليجعلالذىالأمرللنمماءالفمد!د

الطبى.بالعلاجشفانهيمكنالعيب!افملكل

"العنة+عليهيطلقماصالرج!لدىالجنعىللعجزالشانعالنوعانعر

ومظهرالعماع،على6!الللومحمإلىونودىالجنعميالضعفمننوعوهو

لالمراةالجنسيالأتصلىيعدمماال!عاسلصموفيارتخاءهوالمرضهذا

نانعة.أوذويةتكونانطمنةءإماهذ.سنطه

ضعفهىفنرثع(الثانويةالضةايضأطها)ويطلقالعضمويةوالعنة

-!قمويحيا!ويغنعنلعمالهكونإظ!ن!معفر!ااالتاسالثة،الأ!ماه

منايا!ماههر.اكعضإصالةعننلالحهأو)ما8وراثطالصاسليةَللاش!اء

منالأعضداههذ.!صيبعاناتعااوجراحتَإصاباثاوامراض

عيركالفداوللداخلهةالأفريزث!ذيتالكامملثةبالغددتحلاضطرايأث

.الأخرىبالغدداوالداخليةالافرازا!ذلتالشاسلهة

تكونلاو!هاالنمسية(أوالا!تثائيهْثضة)ويطق،.مالهاالنشهةالعنةاما

إلىللفيمهةاثعملوةحءعدع/نو،وبنصاالشاسليةالأعضاءنيعاهةايةضاك

هذاائخذوكدالمجي،ل!اسليالضفانواعمننوعوهيننممطْ،عوامل

تكونو!دثزئهأ.لوكليأ-ادعة.طحهنيمبئانعداممنبهامخئلفة،صوراالضعف

عن!ينئجكينها.إلصأمراةبالنعبه!اوجميعأالنمماءإلىبالنسبةالعنةهذه

المباشرةعلىاثللرةعدمنفع!ية،أو!مويةاكانتسواءبالعنةالاصابة

.النصاببإحهاطصنهيعلهرماوهوالجنسهة

الأصماءلهالهكنلمإذا!يدأ!كونهالمرأةلدىالجنسيالعجزاما

الأعضاءْايضاالحالةهذهفيلكتدأنهاحيث،الظاهرةاوالخارجيةالشاسلية

يكنلمإذ!أيضأالمؤ!العحزويتحتقللف!تاء.َ!ا!لةعزوهي-"حالةالداخالبماة

اكثرهابعاهاتيصابقدَالمايلىولكنوكوعها،يندرحالهَهطوهيللمواة

بنحدأنالمؤبدالعجزمنولكنطيقأ،الفمفاءثعولهاةعكلجؤَة،نجالم!"العواةلأ

ومسدوداالنمومكئملغيريكونانأووالمس!ثخالبولمجرئمغالمابل
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(.)الرنقعليهبطل!ماوهوالرحملجهة

عجزايعدفلالَمريتهمنالرجليتمكنلابيثالبكارةغثماءغلاظةأما

ب!رضالمرأةإصاولَعكجزايعدلاكمابصيطةءجراحيةبعملهةللشفرءلتايليئه

وكَدلمحاولتمه،أوفيهالثنكيرلمجردألممنيسببهلماالجماعئطيقلالِمعله!

(عدمأوالمهبلكَهمجأوالبكارة.!اثما،فئالإحساسدلَههَإلىايممبابهترجع

علدكا)ويطلىَالنفسيةالأممبابمنذلكغيرأوالئتاسلية،الأعضاءفيالتكافؤ

للشفاء.قابلداءوهو(المرأةعنة

الحمل(لِمنعوجودها-)ؤعدمالمحرأهَفيوالمل!ضينللرحموجودعدمأما

المرآةلدىموكداعجز!باغبارءالبعضذبفقد.شلنهطأخئلف!فيفلقد

الأهل!هعدمباعئباره*ألغجزلَعريصإلىنظرإذاولمكن،بالعكصآثخرونولَال

فإبئالإيلادأوهوالجماعحنالغرضالتوَلِفهذالىيدخلاندونللجماع

فيجاءكما-الأسرارومجمعالسندوفياث!يولمجمعسبروفعيبأيعدلاهذا

نظرإذاولكن.بالزواجالمرأةهذهلمل!سمحاان-الروئامحكمةأحكامأحد

عيبأ.ذلكعد،الجماعفيرئيسدهَغايهْباعتئارهالدلاسلإلى

طبيأعليهيطلقماوهوربطهماأوالنئلئينلتطع-المَنلإللنوبالنععبة

أعضاءإلىش3المنوفيالسائلانمتهال:-دونالرجلفييحول-وفىكي،الئعلَجم

الرجم،إلىالمديضمنالبويض!نان!ث!دونالمرأةرعندالمدالملدة،المرأة

اررشملىَاشأنوفيوالرحمَ.المبيضاستنصالعمليةأيضأذلكفيويدخل

لأرج!فلالى!فن!فاثهبمكنالعجزهذأانطبيافالراجعبالرجلالخاصهْالأولى

التئلالين)فطعالمرأةباثمأنأماطيمأ.الشناءاستحالإذاإلاعجزايعد

المراةيجعلذلكاقلَائلفمنبشانها،اخلالففلتداوالرحمواستنصالَالمبيض

المرأةفيالتنلألفن-طعانإلىالبعضوذهبهبالعكسآخرونوقالعاجزة

الحظمنعتضدبذل!أنهابدعوىالأفلعلىالزواجيبطلسبببدون

.الزواجفيجوهريهْأساسيةغايةرفضوبالتالي

الرحهالأصماءوجود(والمرأة)الرجلواحدشخصفيبنحنقوكَد

لهيكونخلتهأولفيفالجنينبالخنثى،عليهيطلقماوهذامعا،والنساء
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العنصريناحدوئغلب،نموهبعدإلاجنسهيعرفولاوالأنثىالذكرعنصرا

الأعضاءمنذلكوغيرخصهتانوإمامبيضانإمافيكونالآخر،على

بانإما،الخنثىهويكونذلكصفمنوذوكل،الخصيتينأوللملطضالمناسبة

أعضاءالخارجفيلهيكونانوإما،الجنينفيمعأالجنسبنأعضاءينمو

ويئحظ.الاخئلاسفا!بعضمعبالعكسأرالنساءأصماءرلداخل!وفيالرجل

الرجالاعضاءلهالذيوكلالكاملالخنئىبوجوداليوميمملمونلاالعلماءأن

لهالذىوهوالكاملغيرالخنئىوجودهوالسائدولكنالنمو،كاملةوالمراة

الآخرللجنسالجوهريةالأعضاءوبعضكاملةالجنسيقأحدأعضاء

كاملةغيرولكتهامعأالجنعمهناعضاءلهالذىا!الخصيئين،اوكالمبيضبى

ولتد.الم!اسلعمليةإلىيالنظرامراةولااعدلهاهـ؟ارجلايمكنلابحثِالنمو،

تكونالذىال!نسمن!عئبرلنهالخنئىبفمأنالكنسيالقانونفثهاءقرز

هذانظروفي-عندئذالأعضاء،هذهئكافأتفإذانموأ،أكئرفبهاعضاؤه

بالئسمئعهدهمعالزواجلعمَديرلأهالذيايجنسلِختارأنيلخنئىعلى-الفته

ل!ماكصنءالأطبحكمإلىمردهالأمرلنوالواثَعبعد.منرايهيغيرلنبانه

بنجنسيعجزوجودلَلَريبرأخر!ناحيهَومنناحيةمننالجنسحمَبمَهْتقرير

جنستحديدئعذرإذالِإنه!ضبىالنرنسي.أنلللَضأءسبقو!مد،عدمه

جنصعلىالتعرفلحظةهنذولكنالزواجينطلمما.ذ!فإنالشخص

صحيحا.يعدالزواجفإد!هقرينهعنالمخئلفا

وأتسام.أشكالعدةإبى!ندَيممملننيمكنالِعجز،نتمئباتجمكنواما

زوالهكانباهوالمؤقتوالعجزالد*،والعجزالمؤفثالعجزففاك

سواءالشخصحياةعلىخطرألثمكللا!اديةثطرينةونلكالوقثمعممكنأ

اسنحالمافهوالدانمالعجزاماالننس.لوالجراحيالطبيبالعلاجفلكنم

الغمخص.حياةعلىخطرالعّمكلوسائللَطلبأوشناؤه

الأهليةعذمهوالمطلقوالعجز4ل!عمهي،والعجزالمطل!العجزوهناك

أهليةعدميتضمنفلإلهالنيمبيالعجزاماهطمَأ،رلجنس-الآضمعللجطع

الأعضاءفيخاصتركبببسببإماآخر.أوإمكانهْمعم!مننضىالجعاع
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نفسية.صأملبسببوإمااالداسلية

،الزواج!بلينفبأالذىهوفالسابقالق،والعهننالممابقالع!زوهناك

اعلَبر،.لاحنَيأمسابقهبرفلالعجزفىالشكولدى.فينشألابعدهاللاحقْاما

بلالزواجببطلال!ابىْوالعجزلاحلَأ.فليعدوإلاالزواجفورظهرإذ"اسابتأ

بعضلدىبعدكانواقالبطلانإلىيؤدىفلااللاحقأما،انعقادهوشنع

بعد.منسنرىكمأالتطلبقاسبابمنالاثمرانع

الوا!عي(،)أوالعمليوالعجز(الضوي)أو-النركييالدعجزوضاك

بعضعننلالجوالئانيالدلاسلية،الأعضاءفيعأهةعننانجفالأول

مبنا"لتلاسليةالأعضاءئمنعالتيالنفمميةالعوامللهعضاوالعصبيةالأمراض

خهب.كلفنسلاهثهابرسموظائفهاأداء

أطلع-الذيالغجزهووالأولر،الجهولوالجزا!صو!الجزوهنا!

إلآخر.الطرفيطلعِعلطلمآلذيالعجزهووالثائىالآخرالطرفعلط

عنناتجهوفالطيهعي،العارضوالعجزالمج!عيالععزفهنا!طوأنجيرا

علدنجارث!عنيصدرذ!والعارضأباالئتاسلية،اطاسضاءفياو!ئئمبرهعمدب

!العصبي.أيىالننعمياوالعضويكالمرضطارنة

،،11".ءونمواهده:العجزوثودمنالنحققكيفية

الكمامل،للجصاعالأهلىَعدم-أوالقدرهٌعدمهوالجنسيالعجزأنقلنا

جين.الزبىباتحادالزواجاكئمكإذاععزأىبصددنكِونلاذلكوعلى

تحديدالسابىَبالجماعيدخقللزواجالاكتمالوهذاواحدأجسدأوصيرورئهما

غاصره.

علىقركثةاوكمِظهروالمرأةالرجلفيالصَميعمتهعدذلكصطىويناء

غايتهالجماعبلوغدونيحولعارضا،أوطلهيحاأكانسواءوالعلَمالعجز،

تصيباصراضعنيننجوقدالسنتلَدمإلىيرجع!دوالعلَمالشاسل،اى

الحيعوانولثئلالبروممئاتاأرالمنويتينالحويصلتيناوالخصيتينفيالرجل

اللَيالأمراضبعضننيجةالمرأهَفىالعقم!حدثودد،نضعفهأوالمنوى

وألَضعفهاأوالبويضةإفرازوتمنعالمرأةفيالشاسلبةالأعضاءتصدب
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الزواجعقددونيحوللاوالعقمالمنوى.بالحيوانائصالهادونلَحول

الزواجعتدموضوعأنذلكللشفاء،فابلوغيرمؤبَدأكانولوحتىصحيحا

معيتحتقوهو،للجماعالآخرنجسدعلىحقزوجلكليكونأنهوالمؤبد

وإخمادالمدبادلةالمساعدةوهيمبررةاخرىغاياتفللزواج،العقموجود

.ْنسلبدونقمكنةوهيالشهؤهَ،

.وشواهدهالعجزوجودمنالمحققكينيةإلىذلكبعدنعود

إلىوذلكالبجز،وجودوعدمالزواجاكتمالعلىشاهدايكونلْدفالحمل

.جماعدونالحمليدحتقانالجانزمنحدِث.ذلك،سككسأن-يثبث

فئدالعجزهوئحتقالزواجاكئمالعلىيدللاسليمأالبك!ارةسمشاءووجود

الجماعفبلعِلىكانتباإلىالمبراةفيال!اسليةالأ!ماءتعودأنيخدث

النساءبعضفىالبكارةغشاءانكمانادر،بشكلالجماعهذاحدثإذافيما

يصابكدالغائماءهذاأنكما،جماعأولمنيئمزق4فلاالمرونهْكئيريكونقد

التمزقوهللا،امئمزقوهللحالتهالأطباءمعرفةدونتحولبعاهات

بعدحصْسلدمأالغشاءكلبنَىأنيحدثوفدبل،الجماعنتيجهَأوطيدمي

غيرلأسبابالبكارةغشاءلديهمثمزلْىالنساهمناكثيرأأنكما،الولادة

وأبتانهيعدلاالذيالبكارةلضئحاءبلنمتبهَالاحدرازيجبولذلك،الجماع

3.!33ْص.عدمهأوالعجزعلىمؤكدادلبلاانتضانه

زنوبقضيبهالمرأةمهبلمن-!خولالرجلئمكن-حمكدمالعجزشوا!وش

المهبل.فئحهَعلىالع!انلجراء،أهرالْىمنحملحدتو!وحتىجزنجهإ،دخولأ

واالزوجعكالطبىفالكشفالعضويةالعنةعلىلىيالأدلةيتعلقفلِماأما

العنةعلىلهَب"لأيئعلق؟يخماأمابها،الإصابهَئبوتفيقاطعايكونالزوجة

وأاهيةالكلاوكمالخوفننسيهْعواملإلىئرجعوالتئالابددانيهْأوالنفسية

سبب-معرفهْطبيأيصعبفإفهالجنممية،القوةتقديرفىوالتنكيركثرهَ..الاهدمام

ثمواعد.وبإعمألعليها.الدليلماميصهـعبولهللتالقالفحصى،مجردمنالعنة

العكصيدعيمنوعلىالسحمةالأنممانفيالأصلفإنالإثياتفىالعامة

لها,.-ا!رلفليسالنفصبة،الزوجعنهَادعث-الزوجةبذاذلكومع.ذلك،إثبات
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ذللدةعلىالللبلإفامةعلههاوبسا

يعحلدإلا!كصللأالمسيحىلمزواج-فإنأخرقىلاحهْومنناحيةمنهذا

تساكنإذالذلكالبامل،بالجماعإلأ!تضقلاوهذاواحداصدأالزوجين

قدالعكسوإئبأت.العكسيثبتكبىالزواجاكتمالينتوضغدنذالزوبلن

ولوالزواجبعدمجاالزوجهقلمالنهراد!مثيوتامور،ءةلهاثتماعيلَحقىْ

الأط!اء،بائمهدةالهكارةعثماءسلاميكييأ،عجزأالرجلعجزة8وجهزلمدة

الععروئبوتالزو،جاثتمالعدمعلىالللوللمحامالأمورهذهثثافإ

النس.

لنس!اصةالابقالممملمذثبرانهـع!مم!ف

*رئ!فكعوء:اهط

الجنسي.العجز-شانفيالأرثونكيىالأ!لطشرلهعةنظوئطيرثا!مد

لمولكنه!ا-لمبؤنطيالرومانيالتانونلِاحكامالفمريعةئالرتالبدايةففى

حثمناخرىناحىْمنؤالعنةوالضاءالعبلهينلنهرقة.واضحةلنهرق

وجودبععببالعزوا/جبطلانعنصراحإواض!محبئ!كلننحتفلم،الأحكام

ذلك.لهعدابييليمإ.فىابلبن!!لفئل!،الزواجقل!الجنعبيالعجز

الئمان.هذافيا!علماءمو!نفهمانولنحاول

!فركحت.*أما:للزواجالمخصصالشملوفي!فينهفي!ملقمن!قولى

هذهمثلويعن!رر!دراكةمثععرا!نحدثئم...زيجةتصحنلاالسنوعة

المباض!ر!:ا!لرايةملألعمنيننهيانبصيلَولئم!مح.ولاممنوعةالز!عدث

والجذامالمطبقوالمجنونفكالخصىلهالريجةالمش!ودالأ!ياعؤاما

.المجر!هذايجرىوماوالخنئىوالخينالنعماءفيالنلاسزوالعظموالبرص

بالرابعةولأبهالمئمهورةالزنافيبالثابتهَولامومنةيغيرمؤمنينزوجولا

الزيجاتعنذلكبعديتحدثثماكئر..."اوزوجقلونيعمعولأفصاءأ

المممتمحة.المكروهة

ومانعالمَرابهْمانعيعتبرأنهالدلقبنلولىمنالوضوحكلوواضح

وهذهالزواجموانعمن6قولهفيإليهالمائماروالمرضالجنسىالعجز
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حدو!مكندلِئعإلذ!هو.إلجزاءفماكذلكالأمركانوإذائصح.لاالزيجات

لاالنسخهوهناالجكمانالبعضيى!بر!الموِا!نع.هذهمع!وجودمعالزواج

"الزيجة:جيثكايتولثدلقابينجمنأيضم!!ردنجصيىإلىذللقفىمسئتدأالإبطال

المكروههْلاالممنوعةالزيجاوَرفيذجمز؟تتدممماابزيجةتكون...بانئتفسخ

بدانه.ئتدمكصابالريج!ة،الممَصودالأجتصاعمعهيمئتعماوبحدوثبقسممها،

فللمرأة،يخصهمالنعلانيمكنهولمثلَإفي-سدنبنالألضيمالبعدالرجلبلإمسفإذا

ولَد.جهازهاْويئبعهامساكنئهابمراةئؤئرلمب!االخلطةبنمبخواأنوبوإتديها

الجادث!العنةوحكمالسابتهْ،العنةحفمانالنصهذامنالسابقالبعضفهم

يْلْرولتلبئفإبنصح!جح،،صبْهوالاسئتتاجوهدْا.الفسخهوالحكموهدْاواحد،

ألثرابهّمإنعوجود"عندثيلانقمماخَمنويتضتد"،والفسخالاننساخلينبوضوح

الأخيرلاوك!نالمص!حامسْخدامعلىالعادةتجرلمحدِثالب!ن-وغيره

تانعوجؤدمع.الزراجحألةيؤكدهوهذافضطلحمما!ضعماخهآمنهبدلأالمعمئخدم

لهعرطمناالذفييلرأى.صاحبهكاحتى-!أحديحاولفلم8م!لا.ابزنلأالتواابهْعو

ينسخه..ولايبَطلْ!لزواجعث!يمةافرلِعهْ-الدطية!فيا!مالعفذا-لْحلَقيقفئ

الئزويجذكر"ولتقدمكال-ة-فل!ذالعنشالابنصوردما""يؤكد-تا-قدمَأيضلأ"ْ-

ذكرئم!سما...غنروذه!*!خمعمةإفعنهؤلايتغ"ففةُخطبهَحئى-لاالممنوعهْ

طبيعىإتاْؤهوبالزيجةالمتصودالاثقماعنقلايمنع"ماالثام!،التسمفي

والخنثىلملصذكورالاجتماعمنشخصه!طيعةيئمكننلأالذىوهوكالينق

زفدْ!ملهاوكمنواخدموضعفيمعأو!مرإةأفنكرفوجلهالذيوهو

والذىطصونالخحميرو.وئانيها.إجدهِما!ْأضِربةثلائبماوهوعرضىويبا،مافي

.هذاضي-ام..ء"كان!ألمحاطعةالأمراضروثالثها؟كلمنهاالإفاقةزمانيكور!

مانجمنهاويجعل!الئداءبالرواجالخاصرالموانععننالعممإل!اين!ئحبسبئالنص

إيهه.ييمشارءوالمرضروال!جندميالعجر

يننعنخ--!التزويجrيدَود،الزواجينع!خسكصا.للتحللثال!مالبني!نىوغدفا!

ئن...*إريضمذْالمرأةمعلجلمعانيمكنلاالرجلكانإذاضروريهبحجه

لدجزعرضعندماهذا:!لند4أنإبخغاولؤجمد--هإيبطل!أ!يننسخ"كلمبما

يفرلَىأنهِوضاالجزاءأنيررابزلحاج،وتجتتبماصنلول..ابمرأةلدىٍالجنيسي
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الؤواج.بطلانآئارمنأثروالتفريقلينهما،

'rأوشدفلقد،فيلوثاوسالأ!غومانوسالقانونيةالخلاصةصاحباما

تمنعالتيالأسبابأمافيهاوقالالزيجةموانع"منعشرالهمابعةالمسألة

علىولَسمءلِفسَملتزوللاثاب!ةاسبابعلىيائمتملكسم:!سمانفهيالزواج

نوعين:إبىالإولالقسمولْسم.الزواجيصحوبزوالهازوالهايمكنأسباب

"الموانعفدَالالأولالقسممنالئانيللنوععرضئمالترابهَ،:الأولالنوع

يكونأنإماوذلكبالزيجةالممَصودالاجحماعمنيمنعماكلوهىالفمخصية

وهووالخنئىالاجتماعمنشخصهبطبيعةيتمكنلامنوهوكالعنبنطددعيأ

)وانعرضيأوإمامانعزاندعلملهاوكمنمعاوالأشىالذكرعضولهالذي

الاجدماعموانعمنمجراهبجرىوماالأخصاءوهو(ثابتأنهإلاحادثأكان

والبرصوالجذامالمطبقوالجنونالأنثىأوالذكرجههْمن!نانالحداسلى

بعضهاوجودمعالزواجحصو)طائنىَإذاالئيالثابحةالزيجهْموانعفهذه

8.عليهيعوللامفسوخألاغبايكونفالانعلَاد

المانعةالعيوبأنبيانيالسابقالقبطدةالمجموعاتفيوردمماويلَبين

بطبيعهَالرجلتمكئنلاالتيالطهَبانهاالعسالابنواحرفهاأ-العنةهي:

للنكرفرجلهمبنمببةِوهي3-الخنوئهْ،2-آلخضاء..الاجتماعمنشخصه

ضنبالَولهالعسالابنعنهصكبرولْد4-القرنواحد.موضعفيمعأوالمرأة

هذايجرى"رمالفاثمالسابقةالعيوبلقلقابنأوردوقد*مانعزاندعظملها

كاملالةضربتبىإنماالحصرسبيلعلىلْردلمالعيوبهذهاناى"المجرى

انعقادكانمنهاسببت!حقبئإذاوبالتاليبالزلِجهَ.المقصودالاجتماعمنمانعهْ

مطلتأ.باطلاأيلاجميأالزواج

علىالجزاءانمنهيفهمقدنصأالعسالابنعنوردفلقدذلكومع

اليطلان.هوليسالزواجعندالمتحلَقالمانعوجود

مخالفةخلتتهافيناقصةأصابهابهاتزوجلماالرجلكانإن8:فالفلقد

اًوئانبةأوعليهادخولهلِومأولذلكوانكر،للرجاللَصلحلاالنساءلخلقه

بشِهمايقرقانللأسقفووجبساح!هبرنتففدبحالها،كاهنةطالعأوئالثة

بالمنعوليهاولِؤدبالدزولِج.منوتمنعالمراهَلَؤدب؟التزويجللرجلويطلىَ
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طولِلهَمدهَالقب!حلَولهعلىوتمادىأمرهاكتمفإنمدهَ،والكندسةالقربانمن

علىويصبرحريتهلِحفظمماهوكانفليؤدب."رإنذلكبعدحالهاوانكشف

ماإلىالخروجمنعلدِهلِخافممنكانوانالئزويج،فيلهلِؤذقفلاالعفة

".التزويجلهفليطلقعليهكانمماأقبحهو

الموجودالعيباع!برقدالعسالابنانالنصهذافيالبعضرأىفلتد

ببطلانه.لِحكمفلاالعقدأما،الطلاقاممبابمنسببايعدالزواجعندبالمراة

المرأةهذهعنلِلْحدثالعسالفابن.بالنصوردمامعيندقلاالفهمهذاولكن

يعدالعيبانذلكومعنى"التزويجمنثفنغعنهافثالالعيببهاوجدالئي

منبذلكطلبدونيفرقوهوبينهما،ينرقاقوللأسقف6الزواجمنمانعأ

لِوجبمانعاإنما،الطلاقأسبابمنسببأمامفلسناإذأالمئضرر،الطبرف

وال!فرلى.الأبطال

من27/أالمادةانفالملا!حظ.الحديثةالقبطيةالئلَنينا!موقفعنأما

الزواجطالبىأحدلدىكان*إذاالزواجيجوزلابأنهثَضتا"819مجموعهْ

كالعنهَالجنسىالاثصالمنيمنعهزوالهيرجىلأصضياوطيمعيمانع

مجموعامن392المادفيبنصهاالفمَرةهذهوردتكماوالخصاء+والخنوئهْ

لدىالجنسيالعجزمانع-يعدالنصهذالضياغة-وطبمَأذلكوعلى5591.3

الذصائمثرطوكدمطلقا.بطلاناللزواجمبطلامانعأالأرثوذكسا!باط

غيرئكونوانالزواجعيىسابدهتكونانالعرربئلكبممببالزواجلبطلان

كل:بأنلْدضيأللائحةمن41()المادةانملاحظةمعهذا.للزوالقابلة

يعتبر150160210220،23،34260،27الموادلأحكاممخالفابتععقد

يذوكل!بنوللزوالقاصر،وليبهأذناوالزوجانبهرضيولوباطلا

فط".الطعنحقشان

تضانية:تطبيقاق-البنسيالععزبسببالزواج!نشروط

اج:الونمنمالعأالعنمميأثعجزاعنهار-ا

منالجنسيالعجزطميعةتحديدعلىالأمريدايةفيالمحاكمحرصص

التطليىَ.وفمبابالأخرى!موأ.لعويينل!نهو!فَللزواجمبطلاملألعأكونهحبث
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وهذهافزواج،إئمامالأصلبحسبئمتعهوانع"هتاكبانضد-!كى

يمكن-أيعئبابوالئاني،تزوقلأالسَالئابدهْالأسبابارلمهماقسملن،الموانع

الأصبابوهوالأولواللَعمموجودها".معتمإذأصحتهأوالزواجإتماملزوالها

/ممواءمحدودةدرجاتإلىالترابةفهى8طديعيةموانعفه!وئزوللأالتى

يلرضاعمن.ناحيةرضحهةيوالعصادناحيةمنروحيةأوطليطهَقرايةاكلألث

-يمنعكلْماوهيشغصيةوموثع.لمَهامها،تعل2لأالنسمبناحيهَمنزوثيةاو

والجذاموالجنونوالخصيانوالخنئىكالعنةلالزواجالمقصودالأجتماعمن

فيالأ!ختلاف-روهي-ئزرلانيمكنلمتيالأسهابوهيالثانيوا!صمواليرص،

بىضابالرهبنهْ!وددموالأرتباطوالئا!تالمثمنصوالزنارلمع!يحيالدلهن

وزوءسنةضرالمىوالأنئىممنةغمراركعةالنكر!لوغومحمالفريقق

وفاةصكلىحزنهامدةغضلممنوزواجنزويجهافيمبركلهوبمنالولي

s -94ii6.شهور"1(.سشرهي

بزوحهة!لرأبطةانحصإلىالداعيةالأخرى"الأسبابكانايمف!اوقضى

بالكت!وردوماالآلهيةالنصوصاثدضتهماعلىاسسثكسئللثهي

!ماميسنتم-بمبفهالاوا(بتيتعالممنبهاوصىومااصولمنالمتلس

هي-ت!ديكانتواقالأسياليوهذ.منه،المرثوةالفايةويحققنمرعا"الزواج

وإنماالطلاقحقياحةإلىراجعأيساصمالسهافبنالزوثههْالرا!طةانحص

ماىقا!"إلىاوِعير.صبحيحكهااشقادهيجعلدظلانمن!زواجما!ئسابإلنئ

المقصًودالغرضللريجةلحمَىلاوالتيالزواجلفصمخالموحةالأوجهمن

الفدَماءالأممبابْ"طمغنهمْ!جتهورقذهعلىاتعىو!دصحثحهفغدَادهامنها-يص

كلوبيالشخصيةالموانع...ياتىماإلىا-دهاويمكنالمسيحيةالفمريعةني

يجر!3وماسوالخنئىكالعنةطبيحاالبانع!كونو!دبالزيجةالئدَصودبمنعما

منمجزاةيجزلىAءحمركالاخصاثابثانهإلاصضيايكونو!دذلك،مجرى

النوانعوهذه،والبرصوالعذامالمطبقوكالجنونالئتاسلي،الاجتماعموفع

النع!خواساسلممعاشرة...يردولمابلركةالطرنيناحدشامتىالزواجلثيمخ

رقمحننىصالعفىمنشور91ه2/3/6هلىالابكدائيةإسكنلريةمحكمهَحكم1()

292.ص92/ب
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رلجنسنمومنهأالغايةلأن،الزيجةمنالغرضيتملاالشخصيالمانعأنهنا

محيتدألمهفاصنعوحدهآدم!كونانجيدا)ؤليسىتعاللدَولهوحنظهالبشري

ذكرأالأنعمان)وخلقتعالى(،و!ولهإ2-8اِلتكو!سنر-)التوراة(نظ!ره

منالزوجينئحص!نالزواجمنالفايهْأقعنفضبلاا-27()لناوأنثى

الآخرمنهماكلبمساعدة!صبالئمرةعلىوالحعاودطالعنافدانرةعر4الخروج

ءلِعأصبحركانهالزواجغالِ!اثإحدىلا/تجققالموانعهذهأبحدويقيام

!.(ا!...ةإلفائب

*"-ْ-ء:جئسهأعجزا!طفيرها/،!.ما!-لاءْ

فذكز!الجتنَسي،العجبز6نوا"عإلىالمّضمانيهالأخكإتممقالعذ*أشك!-

أ"/1ِ--لإزَآئد)2علملفازفنوأ!خمتاءوألخ!مىالعنة

ا؟لْعضيريه!إالجسئان!هانعنةببنبوضوحالأخكامفرهـتالغنهئمانوفيفىْ-:

نأحيث"ومنانهَالأحكاماحدفيوردفلتد)الابتدائيهْ(الننسيةالعنةوبين

أثبئبماتإ.اإنتنواسئتبألزوجثخالةَ-المرضتيلذىل!ئك!ا!كيم؟ي!بئدأقتئ

عذم-انخيثومن.الزوجلدىالعنةأعراضظهور-ْعدم-ممنلعنفدفي2الطيجما

يواعثلهايكؤنافقد.العتةوحود!"ئثنيلآظابزة"-ك!*ترضنية!!خؤذ

2+.َ+-""ْ"9ْ"+ط-خأر!فا!)5(.افزاخنعف!ل!يخنمنض!

تجصيبغ/ولم-ال!منلْيطاعيئالنروَجكوَنانجنسالععز!بيلطيْعد-فن"ت"-إؤلا

-روللأ!الم!ن)"4(شهذا.فيجروجهإدق!بلثقد-لنبنوجهْأنيطالظبك!ةنجدممطْةطا!ةللأ

.زوطداتهطالمااالمذتإوالأمنا؟سرمهْلمفضم!اثجنبميالغؤمنيعدَبيلأْ-!

رثمحنفىصالغلىمئممورا04/569ْ/1لىأ)يل!ائيةعحثمة-لمنهورْ!نم)1(

-سدما!!ما92ءم!،د0/003

-جملهمنبلثمهمئصر55691؟لم،افىالابتبف!ةالأسكنلريةمحكبةحكمفظر:)2(

في-الإبتدانهةالمنصورة.قي،منإلطممثمار16ة4/6ألم".لمحىالأبثدائثةلعنهور

،-3/5791أا3فىا!عاهرة!شَظفوائطزلمحذْ-ننفضلا!هه-609،1لم4لم،3

945.ص.7.6ر-حنفىم!اليم

حمعة.ورابحخاثىفىمنشور5791لم3/4نىالئإهرة!ك3()

.1/5791آ،2/لىالأثدالفة7!قئ-)4(
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نأكما8أ.مرجمناكزبزرجي،بالىئصا!غريزيهمالأشباعللزوجهْفرصة

)2(.للعلاجقابلةلْعدالحالةهذه

أمكنهطالما)3(.العنةعلئيدللاالرجلى!ضهبحجم+صفرانكما

المرا:.إلىالوصول

قتالبمرضوالإصابهْالجنسيالعجزلهينالأحكلمبعضسوتولتدهذا

مئلا)"(.كالسلالألضالمنيمنع

علىالقدرةعدمبهويتصد،الجنسيالعجز!بطمنبعدلاوالعقم

يكون!!د.كاطةبصورةالحنسيةالحياةممارس!ةإمكانمنبالرغمالإنجاب

المميبمب!خكيروشرانع،الرجلجانبفييكونوندالمراةفيمنحففأالعمَم

صكاصالقضاندِ"الأحكاماسممَرثر!دجنسيأ.عبأالعقماعتمبارعدمفيواضحهْ

حالةبسببالعلَملهكنلمما(.)ْالجنسيالأنصالمنعيبايعدلافالعلَمذلك

عظيملهاوكمنوالخنئىالعنينكحالةبالزواجالمقصردالاجتماعمنمانعة

)6(.مجراهيجرىوماالأخصاءرحالةزائد

الجنسي:الع!زيممد-للدطلانشروط3-

اكلأحكامواكعمنالجنممي،العجزبسببالبطلانشروطلَحديديمكن

بالآتي:المسلمينعيرئمرائعنصوصمعالمتستةاالدضانطْ

الصد:رقتوقالمأالزواجعلىمما!تأالععزيكونأنأ-

شروطمنوكانزواجهعالَدعلىسابقةللزوجالمنسوبةالعنةكانثفإذا

مبطلشكرلافيامهافإن،الزواجموانعمنمانعوجودعدمالزواجصحة

فسخهمنحلفيفهيبهزوجهاإصابةالزوجهْتجهلكلألتالذيالزواجلهذا

الهامش.من516ص-السابقالمرثع-فرجتومق1()

231/فىالأبتدانيةا!عاهرةحكم2() 579?/ a.

.12/3/5791فىالشخصيةللاحوالالكليةإسكنلريةمحكمةحكم3()

(t)21ص-وثمعهَخناحىفىمنشور13/3/5791ىفالناهرةاسننناف.

795رفمالسابىَالمرحح-حننىصالح-12/12/5691فىالناهرةاسننناف)5(

455.صر،

.461ص306رقمحنفىصالح-01/5/5791المنضورةاس!ناف)6(
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مضىوفدخصوصأ6منهيشفىأرلبعالجأجلللزوجيعطيلأنحاجهْدون

الزوائجعلىالسابمَهْالزجل*فعنةالسنئين")1(.علىيزيدماالزواجهذاعلى

وافعبأمريتصلمانعوهي،نفسهالط!معيالحىَبحكمانعتادهموانعمنمانع

ا)2(.الآخراالطرفبرضايرتنعلا

زواله:أوشطلهيرجىلاالعهزلكونْأنلط-ء

فلامؤقئاعرضيأكانإذاامامؤبدأ،أودائمأالعجزيكونأنذلكومعنى

بطرقزوالهيرجىلاكانإذادائمايكونوالعجز،الزواجلأبطالسببايكون

العجزصاحبتعرضإلابشرطجرأحيةبعمليةكانتولومشروعةطبيعية

الزوأجعلىسابمَهْالجنسيالعجزحالةكانت*إذابانهكْضىفمَدَللخطر.

والْعيامر!لضالهاينعتادههموانعمنمانعاثلإلهلأتطبر!يامهوث!ونحقته

باطلاالعقدفَيكون،الطبيعيالحقلبحكملهصالحغيرويجعلهبالشخصيئطلق

فإذامنه،البرءيمكنولازوالهيرجىلأالعجزأنئبوتبشرطبطلأئأ-مطلقأ،

لعتدمبطلاملألعأالطجزلأيعدفلاجراحيهْبعمليةولومنهالشخصبريء

الملجراحي!دنخ!شأممن.منوكانالعيبمنيبرئلمإذاأماا)3(.االزواج

العجزقاممنه،اليرءيممكنلامستحكمأعيبايجعلهمماالعيبجالةاس!مَرار

الت!اخلى.سكنحتىِولو-نتجكإنجم!للحكمهذاويظل،للبطلانمبرراهناالجنشي

بالز"حهَ)"(.الأضيرارأبلغبإلحاقولكنالمباشرةإمكانيهالجراحي

!وجىالأإلعحزكونبنالتثب!انإلىالأحكامبعضاتجهتوقدهذا

مدةالزوجيهَمنزليفيزوجهامعالزوجهْتمكثأنيمَ!ضيقدزوالهاوشنانه

تكونانفيجنالمدةلهذهتحديديوجدولا.الئثبتلهذاكافيهْئعدمعينةزمنية

الإسلاميهَيعةبال!نَ!وردماإلىالاس!دادالصددهذافىيجوزولاقليلةأشهر

أربعة.فصولأالزوجةبمَاءتائمترطالتي

الواجبالمسانلمنيعدلا،أمللشناءفابلاالعجزكانإذاماولْحديد

2ص-وثمعةخناثى-3511/5691/فىالإبتدانيةالقاهرهَ()) 6 pro.

ق.37س28رثمطعن-لمه/20791لأنقض)2(

48.سطعن23/5/9791نلَض)3(

ق.05س13ر.لمطعن23/811691نعَض)4(
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.وغيرهفحصإلىواحئياجهاالمسألةتلكلدقهَالط!ةالخبرةإلىفبها6الألئجا

الاَخر:بالطرفالضررإلحاقالعجزشأنمنلكونأنج-

ضررأالآخربالطرفالإضرارشأنهمنلِكونأنيجبالجنسيفالعجز

وتحالَيىَالزواجمنالأساسيالهدتبفواتالجسيم"الضررهذاويتحددجسلِمأ.

لمفإذا.الجنسيةللرغبهَالمشبعالمعتادالمشروعالجنصيالألضالمنعايده

لهأئرفلا،الوجههذاعلىالآخربالطرفالضررإلحاقالعجزشأنمنيكن

.الزواجبطلانإلىيؤديولأ

الثنممي:الععزإئهاث،-

يدعي!هو،وجودهيدعيمنعاتىَعلىبمَعالجنسيالعجزعبءإن

ذلك،إئباثالعكسيدعىمنوعلىالسحمة،هوفالأصل،الأصلخلافعلى

.وجودهمني!ضررالذىالطرفمنيحصلأنالادعاءهذافىولابد

بكرأ،زالتلازوجتهكون،الرجللدىالجنسىالعجزطاثادلةومن

بالعنةمصابزوجهاأنمنالمدعيمهَلدفاعتحتملَأ!والمحكمةبأنهفضىقد

الكشفلتوفعالشرعيالطبيبإلىالزوجبنأحالتبكرازالتماأنها؟

ماوأنهابالعنهَإصابتهمنزوجهاإلىالمدعيةنسبئهماصحةلبيانعليهما

بكراتزالْلاالزوجهَأنالئقرلِرائبتولْدالعجزهلهذان!يجةبكرازالث

نأباللَمرلِرجاءكماايلاج،لحصولأئرايبهوليسسليمبكارتهاوغغماء

للحضور،طلبهرغمعليهالكشفلئوقيعالشرعيللطبيبيذهبلمالزوج

إلىالتوجهمنعليهالمدعيامشاعمعببكارثهاالمدعيةاحئفاظئبو!وأق

ماصحهَعلىدلملللحضورطلبهرغمعليهالكشفلئوقيعالمنئدبالطبمب

لِحدث.فقدالمتالَدمهَ،بالقرينةالأخذمنالاحثرازيجبولكنالزوجَهَ"-نسبته

البكارهَغشاءويبقىللَمأنالممكنمنالجنسيهَالمباشرةأنقبلمنقلناوكما

وقدمنها.تمكينهوعدمزوجهاعنالزوجةامئثاعإلىلِرجعقداو،حالهعلى

وجودتحتقبرغمالبكارةغشاءفيجزئيتمزقيحصلفقدالعكسبحدث

ولْد.كامقووقاعايلاجحصوليؤكدلاالجزنيالئمزلْىهذافمل!العجز،

.الإيلاجغيراخرىلأممبابالئمزقيهذايرجع
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وبالعكس،الجنسالمجزعلىفاطعةقرينةليسالحملعدمانويلاحظ

ولكنيا،الرجللدىالجنسيهْاللَدرةعلى!رينةيعدطفلرإنجابالحملفإن

ذلكويرجعالعجز،مانعوجودمعالإ.لجابحدوثالممكنفمن،بسيطةفرشِة

وإهراقالم!لفتحةفيجزنيوإدخالجزنيانتصابمنالألجابإمكانإلى

الروملطاننةالكنسيةوالمحكمةرومافيالروتامحكمةترضتولقد.النطفة

لمانعالزواجببطلانو!ضتالنوعهذامنلتضايابيروتفيالكائوليك

طنل)1(.وجودرغمالعجز

منالئحتقبتمضيالجنسىالعجزحالةبوجودالادضكاءانويراعى

فلاالأطباء،منالأخئصاصبأهلالاممئعلألةيمكنولذلكثاطعهباث!كلوجوده

منالإقرارصدرولرحلْىالعجزهذابوجودالزوجينأحدبإقراريؤخذ

الزوجيهَ.رابظةمنللتخلصبذلكمدعيأيكونفتدذالْه،المريضالطرف

الموضوعمحكمةلثتدور!خضعللزواجالمهطلالعجزوجودتقر!ر5-

النقفى:محكمةمنرقاكةدون

وأالطديعىالمانعفيامتتديرأنعلىالنتضمحكمةقضاءاسمقر

وعلى-هوالينوجيهالعد4مبلأسرةلونويحولزوالهلرجىلاالذ!العرضى

دونالموضوعمحكمةسلطهَفييدخلمما-المحكمةهذهقضاءبهجرىكما

2(.إحمانغةاسبابعلىفضاؤهافاممتىالننضمحكمةمنعليهارفابة

الفانيالمطد؟

ا!اكركلاا!امراكه

نم!:

أنهورأينا،الطبيعيةالفدرةتوافر-لغايانهطبتا-يقلَضيالزواجأن!لنا

منذ-لهعرضناالذ!يبالمنهومجنسىعجزوجوداللَدرةئلكمعيشافىمما

3991دمشىْ-نلأوزاليا!للابالشرمهَالكنانسقانونلىالموثزانظر1()

56.ص

33رتمطعن23/ه/9791ونقضق،45س93ر."طعن16/1/7791نقض)2(

!اقا.5ما
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ب؟تالطديعيةفدرنهفيئؤئر%خرىيامراضالئمخصإصابةهلولكن،فليل

.Tلاأءالعجزحكمتأخذان

منأدنىبحداطرافهيتمئعانغابالة،الزواجلتحقيقيجبانهالوافع

لَتالأومعداوخطيربمرضمربضاأحدهمابكونفلا،والسلامةالصحة

معولَبن.أومرضىأطفالبإنجابذرلِدهعلىيؤئرأوالآخرالطرفيهلك

الأشخاصهؤلاءمثلبزواجالسماحجوازعدمالمنطقمنأنهيبدوولذلك

لتحديدالمَانونندخلجوازمعلَثة،اومحديةأووراثيةب!امراضالمصابين

علىوالحصولالطبيبالنحص!زواجعلىالمقبلينكلوإلزامالأمراضتلل!

الناحبة.هذهمنصلامنهمنؤكدشهادة

،المتقدمالأنجاهفيسِميربداالمصرىالشئمريعانالصددتافىويلاحظ

علي!وحصولهمالطبيبالفحصالزواجعلىالمقبلينإلزاملِدطلبلمواقوهو

المادةفبمقتضى،الأمامإلىخطوةخطَأأنهإلا،سلامتهمتؤكدمعتمدةشهادة

2(Y)1727رقعالعدلوزييربتراروالمعدلةالمنحدبينالمولثينلانحةمن

تن:الزواجعنذلْوثيىَفبلالمنددللاالموئقعلىيجبفإنه005،2نسنة

بعدالتفرلِق،لَجزالتيالأمراضمنبخلوهماالزوجينإقرارعلىئِحصل

والإيدز+.والبرصوالجذاموالجنونالعنة:وخاصهْ،الأمراضبهذهتبصرئهما

موانعمن-الأصلفي-المرضيعدلاالأسلاهيةالبئ!ريعةوفي

الشيبانيالحسنبنمَحمدرايهوالحنفيمذهبفيرا!هناكولكن،الزواج

يحقالحيالأسبابمنوالبرصوالجذامكالجنونالأمراضبعضمنبجعل

وضمنهالرأىبهذاالمصريالمشرعأخذوللَد.الفسختطلبأنمعهاللمرأة

91.لسنة25رفمالتانونمنالحاسعهَالعادةحكمفي Yأناافِه:جاءوالذى

لامستحكمأعيبأبهوجدتإذازوجهاوبينبينهاالتفرلِقتطلبأنللزوجة

إلامعهاللَياميمكنهاولاطويلزمنبعدمنهالبرءيمكنأومنهالبرءيمكن

ولمالعقدفبلبالزوجالعيبذلككان!مواءوالبرصوالجذامكالجنونبضرر

حدثأوبالعدبعالمةتزوجتهفإنبه،ترضولمالعقدبعدحدثامبهنعلم

ال!فريق!.يجوزفلاعلمهابعددلالةأوصراحهْبهورضيتالعقدبعدالعمِب
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:الشأنهذافيشرانعهملنصوصاولافنعرضالمسلمدن،لقِربالنسبةأما

1)مجموعةالأرئوذكساكلماطمجموعةمن)27(المادةتقضي 39)Aبأنه":

ا!لية:الأحوالفيأيضأالزواجلِجوز"لا

مجنونأ.أحدهماكانإذاب-

*.والجذاموالسرطانالم!لَدمكالسلقتالبمرضمصاباكانإذاج-

بأنه:)28(المادهَوتفضى

منهيخشىولكنهللشناءلَابلبمرضمصابأالزواجطاللبكانإذا*أما

يجوزفلاالسريةوالأمراضبدابتهفىكالسلالآخبرالزوجسلاهةعلى

")1(.المريضيشفىحئىالزواج

منغ!رهؤبمِنالجنونبمِنالصددهذافيننرقحالأىوعلى

:الأمراض

العنون:-ا

،للزواجمانعاالجنونيعتبرمنالمسلمينغيرشرانعأنالملاحظمن

ومنها،للبطلاناوللفسخسببااغرهمنومنها،الأرئوذكسا!باطكائمريعة

لحكمه.يتعرضولمسكتمن

تذكرلموالئيالمسلمينلغيرالشرعيةالمجموعاثأنفنعتتدذلكومع

مانعأ،ئعنبرهولأذلكننعمدلمإنما،الزواجموانعمنكمانعصراحةالجنون

وبناء.الزواجعَدصحةشكفيالعامهْللمَواعدئركئهانهاهوالأصحوإنما

يعئد.طرفينلينبهرضاءصدورمنالزواجلانعتادلابدأنهنقولذلكعلى

باغبار.ضطالحدونسوىتنكر!مألأرثون!فيرللبهاط5591مجموعةانيلاحظ1()

اirAمجموعةأوردتهاالتىالأخرىالأمراضدونالزواجموانعمنملألعا

فىإليهاالمشارالأمراضمن5591مجموعةخلووإزاء.المتنلىإليهاوالمشار

معموعةباحكامالأخذحولالفتهاختلففلتد(الجنونعدا)ما391ولمجموعة

النقضقضاءأن-قيمن(شرناوكما-4لراجحو3891،محموعةلون5591

تطبفكانتالذىالعرفهىباغبارها)389محهموعةاغبارعلىاستقر.لدلدينا

891فمجموعةنلكوعلىإلغالها،جملللمللِةالمجالس rشانفىالنفاذواجبةهى

.الأمراضهذه
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،بالزواجرضاءعنهيصدرأنبصلحفلا،الإرادةمعدوموالمجنونفانونا.به

الزواجفيالإجبارولاية)غالبيئها(تعرفلاالمسلملِنغيرنمرانعانكما

وليمواشفهَأماالاثمخصءذفه،منبالزواجالوضباهيصدروانلأبدحيث

لمولكنالرضاء.إصد-ارعلىالمَا!رالائ!خحىبغعأنإلامتصورةفغيرالنفى

في-كافةباطلاالحجنونزوآبمذلك-يلَععلىويناءالرئسد.ممنإلىيصل

،الرضا؟لألعدامونلكالمسلمبنغدرشبرانع

أوالمد!طعوالجنونال!بقلمجنونبينالجنونئ!أنفىالبعضويفرق

"ط!حنونالمانعالجنونعنالعسالبنقولفىمثلانلكنلمسمطهق.ْالغير

المصالةفىالخلاصكة؟صاحبعنهويؤك*")1(.اقلعمنهالافدةزمان!كوقلمذى

الذ!الئاب!ة--ا!يحةمن-مو!عقهوالمطهق..."الصونالريجة()موانع17

مفع!وخالاغيألجكبئفاجمتادوجودهامعالزواجحصولالْفىْإذا

عل!ه*)2(.يعوللأ

ننكللله!غطبقوغونالوكت،كليمسَوعبالذ!يهوالمطب!فالمحنون

هنذ3بهالإنساقأصيبوسواء3-المطعلهىَللجنونبالنممبةأماإفاثة.فْراث

للت!غثدرللازههَاوالأطةألادرالظبعدمفهو-طارنةلأسبابذلكبعدامميلاده

الِزواج،عقدوفحطللينون!كونأنال!عميالغانونفتهاءيعضو!ئمترط-

وخطورة!زواجعدَدأ!ةونلَدبرلمعرفةالكافيالنضجالعاقدفيحرموقويا

علط.المثرتبةولمواجبالَاالحلَوق

وقثفمانماككإذاإلاالعلَدلِبطلفلاالمطبىَ()غيرالمتقطعا!طونأها

وقتقيامهأقرض5،"وبعدالزواجكبلالجنونثبتإذالاذلكعلىويناءالعمَد.

الزواجقي!المرضنوب!اتلنتابئههْدالمريضانئبتإذاءامافيبطلهُهالعلَد

فترةأللاءأولالكمننوبةألداءئم!العقديكونانالمقملفمن،وبعده

الصَدتالافلأفةقرةفىغدهئبثوإذاباطلا،الصد!الأولثبتفإذاإفافة،

لاالجنونمننوبةوفتئمقدالعقدأنيفترضالفمكحالةوفيصحيحا،

.19Iص-السابقالمرثع؟العس!اين؟()

.218ص-السابقالمرحع-اثلانوندةالخلاصة)2(
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الإفافة.و!ت

يئمكللافهو،الزواجغدشانفيبهاللأخذمحللااللنهرقهْ!هأنالَعوالو

ينفيلاالعتدايرامو!إفا-دةلحظهَفيالشخصوجودوأن،الأخرىالعتودمع

واجلها!.منالزواجيؤضهمالتحملصالحايجعلهولأالمرضعن

العمَل،سلامةهوالاشمانفيالأصلأنيراعىالعنون،)ثهاتشأنوفي

منالتحققويمكنالعقد،وقثالجنونئحققيقينىبائمكليثبثأنيجبلذلك

حالتهدنالمخئصينالأطباءوئقاريرالاثمخص،هذائصرفاثإلىبالنظرذلك

قديريهْسملطهَللقاضيأقمراعاةمعهذا،زواجهببطلا!نيقضيانجملوذلك

معَبولأ.سانغانقدير.كلانطالمايهالضدمةاللتهاريرشانفي

الخطصة:ايأخرىالأمراضه-لي.

وهلالخطيرةالأخرىالأمراضبشأنالمنملمينكرشرانعكلمةشقلم

لا.أمللزراع!طلامانعألْعد

اجماطكائمرلِعأمبطلا،مانعأالأمراضلالكاعدبرمنالشرفعفمن

الأرثوذكمى.،لسريانوشريعة.الأرثوذكص

والأرمنالروم!مريعة!لاقمبررأالأمراضهذءاعمبرمقومنها

اليهوديه.والطانفةالأرثون!كس

تضعفلمللزواجمبطلأمانعأالمرضاعحبرتالئىللشرانعوبالنسبهْ

لفذهامدالةذكر!أالدبطبهَقالمجموعةمانعأةخطيرامرضايعدلمامعيارا

المرضطلطعةنحدداقويمكن*والجذاموالسرطانالمتمَدمكالسلالأمراض

منهويخضللشفاءفابلغيرالمرضالمجموعهْ،بانهتلكنصوصمنالمبطل

الزوجيناحدإصابةحالهَفيالزواجيبطلوبالتلليالآخر،الزوجسلامةعلى

مثلا.المتاعهْنفضكمرضالانمروطهنهفبهننوافراخربمرض

منمانعأالمفهرالمرضشروطنحددأننممئطي3هةالمنطالأمئلةَومبن

يأئها:المالع!هذائأخذالنيباثمرانع!الزواع

الاشمانسلامةعلىالخطيرهَالأمراضمنالمرضيكونأنيعبأ-

غمرزوجأمنهوثجعلالطبيعيةقدرلْهفيانتلَاصشانهامنيكو!وأنذاته
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.-.الزواجأحمكهاءلمتحمل؟صالحونجهوطليعى

علىمعهايجاثم!ىال!ورةمن0در"إلىالمزضيصلأنيجبب-

هذاوزخعق"ةر!سدسلامآ4لجىل!مىإث!صكلىاوالآخرالؤوجحيا؟

مئز.المعدا"للاهراضكالنعمية

ئالفراالمئنضىنرأيةعل!الدائيرالموضهذاشانأمق3يثونانج-

علىالمرضمفهومْيت!صبرلأنلكوعلىيلمرض.ْبذيتلمحئحملونورثيأ

عاهص!رجوديهايلعىو؟نماقبلهمنإيهاللمئصرالعض!يةالأيراض

كصا4لنقصقههذاالأولاديرثانيمكنحيث،والعمىوالبكمكالصممستدبمة

،-.الزليثقبقالسلامةفىال!اعوئحمَبئلاوالعاهاثالطوبهذ.ان

ئكونوانللائمغاءقمابلةعيروالعيوبته-الأمراضلَكونانيجبد-

بديهي.ئمرطوهذا.يعدهطونةلأالزرواجكدليل.موحودة

بهذ،الآخررلطرفطعلمئبوتعدمهناللبطحنيئمترطهلولكنهـ-

لنصورك"مماالأمراضهذهتكونوانيلزواجأفصَادوقت.الأمراض

.،عليهاأ.

-!!بازة.حهمئيةا!بتلحذد-الأمزاضن/د-العثمئ!لظإذايناالحضيرى

طلب،يجز*لم-ةالفرضعنكامة-للكائمفمدةالمعاشرةبجر؟منمسمتفلدة

لجبط!(قابلاالزواجئجعلأنالأمراضهذ.حكممفإنربلاتالىالأطال،

مطلقا)1(.لجلاناياطلاولبس

موأنعْمنللشناءالقابن!لحقزالأمراضاضككبارلن)2(.آخرونويرى

إلابهيؤخذالايجببهومساسأالزواجحريهْعلىtiكذلكيضبر،الزواج

عير،الزواجتمنعالتيالأمراضمنلِعتبرلأولذلكألحدود،اضيقفي

منكلفيعليالنصوردالذيالجذامسوىرالجنونالجنسيالععز

الرأىهذاومنطقلظقابنوفوانينالقالونيةوالخلاصهَالصفويالمجموع

البطلانتقريرولكن،والجذامالجنونفيالمطلقالبطلانحصرإلىبؤدي

.435ص-السابقالمرجع-الأهوانىحسام1()

.301ص-السابىَالمرثع-الشرقاوىجميل)2(
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خطورةهيمعينةعلهَمنينبعإنماالأطراتأحدلدىالجذاملْحلَقعند

العلمةهذهتحتتثإذالذلكذريته،وعلىَالآخرالطرفعلىوتأئبرهالمرض

عليها.الحكمينممحبان!جبفإنهاخرىفي--أمراض

لأيمسامرللزواجمانعاالمنفرالمرضاعئباران)1(.ْآخرونويرى

مرضناالمريضبينالحملولةإلىالآنالصحيةالدكافهْلْدعوبل،الزواجحرية

لَضبرأالأرئوذكصاجماطنصوصتفسيرنلئدفيجبومع!الزواج،منفرأ

عندالصهيةبالمجموعاتذكرهماوردوقدو،لبرصعلى-طحذاميقتصرضالتأ

أضاضَهاالتىرلعسر!ةوالأمراضوالع!لوكنل!--السرطانالأبىئوذكسالأقباط

..3891محموعة

وان،الزواجلحصاسبابمن/لملطم!إلى!!صيباضفركأْويذهب

الموجباَلمرضيحصرولنللا"المسيحيةالفمريعةروحمعيثنقالئضيقهذا

ماللئطليقسبباالأمراخىهن!اغبارفىأنكمافحع!ب،الجنونفيللبطلان

)2(.الأخرىالحالاتلمعالجبمالِكني

هذهلَنكرلم،كمانعبالموض!اخذثلتيالمسلمينضكلرشرائعأن.والوافع

يتجاوزكدماالأمراضمنهناكأنراتوإنماالحصرسببلعل!الأمراض

-و!نذشانعةكانثالتيالأمبراضفن!كرئا/بعفىالحنسي،ايبجزبخطووتهفي

نقص.مرضا-عقهارحمكدمإلىيؤديذلكبغير.ءوالتولالمللىبهاوضويت

مئلئمر!عةايةإلىينابمببأنيمكنولالللطلان،موجلهأعيهـاالتكلالمناصكةا

لمزواجإيدلانكما.للامراضبهاالواردالحصرعلىنزولأالاممدلتاجهذا

المسيحيةالشريعةروحمعالاطلاقوجهعلى-يئبإ!لاالأمبراضلهذه

هوهناا:م!صود.فالابط!.الرواجانح!برأسببمنالتضييقبمبدأئاخذالئى

الممميحةالشرلِعةروحصح!ئىْوهلوسْسْمر،ئئشأأنفبلزيجةإبطال

ثبم،العدوىوننفشىالللوىفئعما.لأمرافبىبهذهمربضنأكانمنبزواجالسماح

المسئحيلةالأمراضهذهبسلهبالطحقطلببالإم!انأذ4ذبكبعديلَال

.19ص-السايقالمرثع-العطارالناصرجمد)1(

؟48.ص182ضرة-السابىَالمرحح-سلامة(حمد)2(
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وهذهالطبيعيةالقدرةثوافرالزواجلانعلَادالأساسيةالشروطمنإنالشفاء؟

ولأضررلاأنهوإلقاعدة،الأمراضهذهمل!وجودمعمطلقأشَفيالقدرة

هذاعنالناتجةالأطنالمنالذريةذنبوماالآخر،الطرفذنبفماضرار،

وهل.وغالِاتهالزواجلنكرهَوالمخالفالطبيعيوغيرالمنطتيغيرالزواج

الزلِجة؟.منالغرضولْفويتبالأضرار؟تسمحالزواجحريهْ

الزواجكَبلالأطراتأحدإصابهَ،الجنسيالعجزحكميأخذكلهلذلك

منوغيرهاالمناعةونقصوالسرطانوالبرصوالجذامكالجنونبمرض

وحيث،يعلملمأمبهاالآخرالطرتعلمسواءللشفاء،التابلةغيرالأمراض

.إجازةتصححهلامطلمَألهاطلاالزواجيتع

الكنسيالفتهفيوردتاللَيالأقوالببعضتلَدمماصحةعلىونسترشد

امئتاع*وأما:الممنوعةالزيجاثعنلقلىَابنكَوانينفيوردفللَدالتبطى.

والبرصوالجذامالمطبىَوالجنونفكالخصيبالزيجةالمقصودالاجتماع

")1(.المجرىهذايجريوما،والخنثىوالعنينالنعماء،فيالناشزالزائدوالعظم

الحكم.فيالأمراضوهذهالجنسىالعجزبينلقلقبنسوىفلتد

الفانيالفرلح

مطنلأسن!الزوبينبلولم

أنوالمداسل،الانجابوهيمنه،الأساسيةللغايةالزواجئحتيقلِلَضى

ننحققالنمومنالدرجةلبهذهالجسدى،النمومنمعشِهْدرجهْلأطرافهننحلَق

علىالمسلمدنغيرشرانعمعظمحرصتوقد.الزواجعلىالطي!عيةالتدرة

الملَدرة.هذهئوفربلوعهاعنديفئرضللزواجفطنهْسنئحديد

زواجلِجوز"لابانهالأرئوذكساك!هاولمجموعهْمن16المادةفتثضى

بلوغهالَبلالمرأةزواجولاكاملةميلاديةسنهْعشرةثمانيةبلوغهقبلالرجل

".كاملةميلادبةسنةعشرةممنة

22.ص-العسالإبنملح!1()
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:الزواجلسنأدنىحدوضعمنالحكمة

تاخيرقاصدة،الزواجلسنأدنىحدوضععلىجميعهاالشرانعحرصت

القدرةبذلكواكئسابهما،والجسميالعتليالنضجطرفيهبلوغحتىالزواج

الزوجبنيعرضانهفيشكلأالجسدىالنضجفعدم.للزواجالكاملهَالطبيعية

إساءةإلىلِؤديفدالعتليالنضجعدمأنكما،عديدةصحيةلمخاطرونسلهما

ومسنوليات،واجباتمنالزواجعلىيترتبفبماوالتقصيرصالأولاد،لَربية

إلاللزواجصالحأيكونلاالشخصانعلىكلهاالشرانعاجمعتلتدولذلك

للسنأدنىحداالشرانع-طدوضع!المنطلقهذاومن،الحلمممنبلغإذا

نافعبائمكلمهوالمشاركةالزواجاجماءتحملعىقادر!الائمخصفيهيكون

للمج!مع.

إلىبلدمنتختلفاعئبارا!تحديدهفييراعىللسنالأدنىالحدؤهذا

فيفالصبيبلد،بكلالخاصةالعوأملمنوغيرهبالمناخهئيدفالبلوغآخرة

وهكذا...الباردةالمناطقفيالموجودهـبلالبلوغإلىيصلالحارأالمنطقة

سكانيةكثافهَمنتعانيالئىللبلادبالنسيةأنهأيضاالاعَباراثهذهومن

بالنسبةوالعكسالزواجلسنالأدنىالحدرفعفيهالمرغوبمنيكونكبيرة

السماحفيهالمرغوبمنيكونحيثْالسكاقعددقلةمنتعانيالتيللبلاد

المبكر.بالزواج

الزلمواع:سقتعديد!مأنفيالمسلمينغيرشرانعموقف

خاصهْممنتدثشرطلاكانت،العلميعصرهفيالررمانيالقانونفي

لْحديد،بدونالطبيعيالبلوغسنإلىالفمخصبوصولاكتناء،الزواجلصحة

أهلابعدهاالشخصيعدفانونبهَسناللبلوغحددفلتد،جسشياتعهدفيأما

عشرةالثانبهْوسنللزوجبالنسبةعاثمرهَالرابعةسنهيالسنوهذه،للزواج

الزوجهْ.إلىَبالنسبة

الأرئوذكس:اكططلدى

فتد.جسشيانحددهالذكطالزواجبسنالقبطيةالشريعهْئائرتوفدهذا

سراضىأنإلاتزويجيكون*لاالرالهعة()القاعدةالملوكلَوانينفيورد
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اربعةلَجاوزافدالرجال،بالغينلكوناوانحجرهمفيهماوالذينالملَترنان

إنماث8ذلتد؟و--4والصسنة،عاثمرةإثنتاعنزدإ،قدوالنمماءسنةحماث!رة

+.ل!رجل!ابلةضارتإذأناموهميةزوحةلْصير

عدثوبناءسنمِنسبععنسنهيتللمنبجوزلاالإملاكانالثابتومن

التانونية.السندونيعْالذ!الزواجمطلقأباطلايقعنلك

ثصبحفإنهاعشرةالثانيهَدونالزوجةكانتلوأنهثقدمهاعلىوالملاحظ

مطيد4َأصبحتم!ى)أىللرجل!ابلةأصبحتمئى)ناموسيهْ(شرعيهَزوجة

وغايةباطلا،لِكونلاالبلوغفبليعقدالذيالزواجانذلدومفادء(،للوط

واجاصا!اأما،الطبيعىالبلوغبعدإلايكونلأبالزوجةالاستمتاعحلانالأمر

باطلا.فيكونالدميزسنفبلاىذلك،!بليعقدالذي

يالمنهْعشبرسأربعيتجاوزواأنللرجال"البلوغانئلقابنقوانينوفي

يكونبعدهماوماالمدلْينهاتينففيسنهْ،عشرةاشَايتجاوزنانوالنساء

يربلَاالزؤأمالتلقابن!واندنفيايضأووردفبلهما".فيمةلاناموسياالزواج

يقسخلغنجيهاالزواجاتفقَفإنالزواجبسببهيمنعمافمنهاالمستتبحهَالمكروههْ

)14السنهذ"اقبلالزواجأنذلكومعنى...*البلوغعدموهوالسبببهذا

لاذلكؤعنىمكروها،وإنماباطلايكوقلاللنمماء(ا!شه2َوللرجالسنة

نإولكنبسببهاالزواجفبمدلعللزواجالمحرمةالمرانعمنالبلوغعدميكون

*.ينسخلمفيهاالزواج*الَنق

سنلَبلعتدإذالمزواجيبطلالتبطىالفتهلدىفإنهلَددم،ماعلىوبناء

وعلىالبلبرغ،وقيلالسنهذابعدعقدإذايبطللاولكنالسالهعهْ()وهوالئميلز

لعقدالمبطلةالموانعمن(للأنثى12وللذكر)14السنشرطيعدلاذلك

.الزواج

ابناًوردفلقد،للزواجا!صىالحدالالَبطيةالشريعةعرفتوقدهذا

اعتبرولعَدسنةستونعمرهامنمضىمن*زيجةالموانعضمنمنالعسال

مئللِبطللاوبالتاليالمستفبحةالمكروههْالزيجاتمنالزيجهْهذهلفلقابن

.الزواجهذا
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نافيلاحظ،الأرثوذكسل!ثباطالحديئةالتانونىْالمجموعاتعنأما

2،1او4منبدلأممنة16و18إلىالزواجسنرفعتقدأ38iمجموعة

قدالئلَنينهذاواضعواأنويبدوالتبطية،الائمريعةفيالحالهوكماسنة

Viوالواردبالمسلمينالخاصالزواجبسنالألئزامللسنالرفعهذامنأرادوا

.2391عامالصادرالقانون

سنهْ(16و)18المتلَدمهْالسنبلوغفبليتمالذىالزوأجحكمعنوأما

علَد*كلبأنقضثوالتي3891مجموعةمن54المادهَنصيحكمهفإنه

بهاذناوالزوجانبهرضيولوباطلايعمبر.I..1المؤادلأحكاممخالنايتع

النصهذاعلىوبناءفيه*.الطعنحقفمانذىوكلوللزوجينالمَاصر،ولي

الزواجاعتبارحيثمناللَبطبةالشريعةخالفتقد3891مجموعهْثكبرن

علطتردولاتصحيحَهيجوزلامطلتاباطلاالمَانونيةالسنلَبللِتمالذي

الشروطمنالأرثوذكسالأقباطمجموعهَفيالسنشرطيكونثمومنإجافية،

إلىبالنسبةالوجوبباهلبةمتمئعينطرفيهلاعئباراوالعقدلانعتادالمطلوبة

.الزواجعتد

لماممائلاحكمأالأرثوذكسل!دباط3891مجموصكةفيلِردولمهذا

عامأ.ستونعمرهامنقضىمبنزواجمنعمنالتبطدةالشريعةفيورد

التالونلتواعدالد!نيةلمفمريعةفيالواردللممنالأدنىالحدمخالفةحكم

الوضعي:

:0052لشة)1(رقمالتلألونصلورق!لالمسالةهذهحكمأولأ:

لحكممخالنأيأترللؤواجمعينأسنأالطاننلِةالئمريعة-تحددأنيحدثكد

بالنسبةحدةوشاِهخالفذ،اخرىلقاعدةمتضمنأكانإذاالوضعيالتانون

الذكربزواجالكائوليكعةالشربعةتعممحفمئلا،مسلمينوغيرسملمينللجميع

عشرةوالرابعةللذكرعشرةالسادسهْسنفيعتدإذاصحيحأوتعتبرهوالأنئى

يتضينصائضمنالمصرىالوضعيالقانونفيالثابثانحينفيللأنئى.

وسنعشرةالثامنهْدونالزوجسنكانتإذا،الزوجيةدعوىسماعبعدم

.عشرةالسادس!ةدونالزوجهْ
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لمامخالفايعدالطائفيةبالشويعة4لؤاردالنصهذامل!أنالهعضيرى

81والرجل61سنالنئاةبلوغقبلالزواجعدمضرورةمن!الدانونالئمنرطه

لِخالفمنلكلوعدوبهجريمةئرئيباثضثواجدماعلِه،صحيهْلأص!بابسنهْ

شريغةأىِفيالحدهذاعنالزواجسنيمَلالافيجبثمومن،الوضعهذا

طىوي!رلَب)1(العامالنظامهنالمسألةهذهانباعتبارالطانفيةالائمرائعمن

دعوىفيالنظرعنيمئتعانالفصرىالقاضيعلىبئطنانههذا-الرإي

السندونسنهماكانثإذاوالطانفة،الملةملْحديالزوجانكانولوالزوجية

النانونية.

المحاكمئرتببلافحةوردقدالنصانإلىبحقآخرونويذهب

ماتئورالتيالدعاويفيبالنظرمختصةلكنلمالشرعيةوالمحاكم،الشرعية

الأحوالمحكمةكلأكثولما،والملةالطانفةالمئحديالمسلمبنغبربين

قدؤالطانفهَالملةالمتحذيالمسلمينغيردعارىفيلدظرالتيالنمخصية

انعليهايئعينفإنهالنتمرعبة،!لمحاكممحللاالملدةالمبالسمحلحلت

بينهامنبكنولمللملية،المجالصتلكتطبفهاكانتالني.!لثوانينتطبق

القانونية.السنتوافرعدمعند!زوجيةدعوىممماعبعدملِضمى!لذ!طأهَانوقا

العامبا!لظاممتع!مأحكمأاستحدثفاث!3سنةكانونأنيلَالانأما

إذ)ابم!ملمينعيرث!ريفةتطبي!منحلفيالشخصيةالأحوالمحكمةوان

الولايةغبرالننسعلىالولايةبانفمردود،العامالنظاممعننعارضكانت

أحكامها.واعتبرتالمدنيءنطمهأ!القانونكدالأداءاهليةكانت.وإذا،المالعلى

مبرضوعاتصميممن!تيتالنفسعلاالولأيةفإن،العاميالن!ظاممتعلتةفلِه

كلحدودفييتيحددالمزواجاهليةإلىيالنمممةالعاموالنظام،الشِخصهةالأحوال

ترتيبلهلانحةيلواردبالنصالاحئجا-جيجوزفلابتولثنهاجاءلماتبعأطائنة

ملتو،طريقمنالزواجب!فيالنفسعلىالولالِهْيايدوصالائمرجمةالمحاكم

جم!عأ.االعملمينوضيهرالممملمقبلىبالنسبةالعامبالنظاميتعلقنصأنهعلى

-5791أرلىطبعة-المليهَللطوانفالشخصيةالأحوالمبادئ-اسمابهلايهاب1()

935.ص042فقرة
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غيرزواجتمنعلَاعدةالمصرىالوضد!القانونفيتوجدلأأنهكما

Yفالماسنة.)IjIAممنبلوغكبلالمسلمين Y Y,' .iالتوباثفانونمن

بقصدصحيحهَعيرأكْوالأالمختصةالمملطةأمامأبدىمنمملبمعاقبةتقضي

أشار!التيالقانونيةوالسنقانونا..."المحددةالسنالزوجيناحدبلوغأثباث

لانحهَمن367بالمادةنحددتفدكانتالسَالعمنهي227المادةإلبها

بلئزمهاالئىالسمنوهيالممملمين،إلىيالنسبهالشرعيةالمحاكمئرتيب

المسلمين،غيرإلىبالنسبةاما.الماذونينلائحةمن34للمادةوفتاالمأذونين

أنهالمنددلطنالمولهَينلانحةمن28بالمادةوردفقدممائلا،نصالهموردفلمَد

الزوجةوسنسنه18ْمنالُلالزوجسنكانإذاالزواجغدئوئ!قيجوز*لا

زواجمبلاسر.لأجلالمنئدبالموئقيمشعسوفذلكوعلىسنهَ..."16مناسفى

النص.بهذاالمحددةالسنيبلغوالممن!لنماالعقدئوئيقصالمسلمينغيز

منكان!كمالَانمةذلكبعدتظلالموضوعيةفالقاعدةذلكعلىيبنا،-

علىيعلَدالذيكالزواج،المولثينلائحةخلافعلىينعقدرلذ!فالؤواجفبل،

الموئتينفلائحةشانبة،تشوبهلا،صحيحزواجصالمأنونق،لانحةخلاف

قواعدوضعتولكنهاالعند،بطلاناولصحةتعرضلمالماذونينكلانحة

العنوبهْنوفبعمخالفنهانسننبعوهْدالناديبي،الجزاءمخالفنهانسم!بعلبئوثيق،

لممخالفئهباطلاعتداابدأيعئبرفلنالعتدأماالعلَوبات،قانونعليهانصالتي

)1(.العامللنظام

:0002لسنةاْ()رقمالقثونظلفيالسا.لةهذهحكمئداليأ:

الأولىفمَرنهافي0552لسنة1()رفمالقانونمن)17(8المادتتضي

الزوجةسنكانتإذاالزواجعَدصالئانمنهْالدعوىتقل"لا:بانوالئانية

عشرةثمانيعنئمَلالزوجسنكانتاوميلاثهةحمنةعائمرةممتصتتل

الدصى.ريوفتميلادبةسنة

الوفائعقي-الزواجعتدعنالناشئةالدعاوىالانكارغدلتهبولا

بورلْةئابئأالزواجيكنلمما-3191سنةاغسطسأولعلىاللاحتة

19.39،ص792فعَرة%3-الساب!ْالمرثع-شحاتهشف!1()
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عرهـ"لون:الأخوال!بحيسب2لفعمخاو"أثلطالقدصىجملىنلكومعرسنية،

م*"2!-3-.كئابهَيايهائالئا!زواجكان!را

دلاند"هنمائتأطجميتللمصزطنيآلنسبةأفعظنيىعابخالنصهذايعد

الزوبْسنكأنثإذاالممملمبنعزبينتنهبللأالزوثية/دصىفإنَويالل!لي

سنةاميلادية،غمرةئمانيمنأولالزوجوسبنممنة،صرس!تةمن*

إلمَضاءأمامالزوجيةذعوىرفعوفَ(فييئمالسقهذاحعمابانويراعى

أحد"سنكالطإذاذلكويكليالأعحن،بتمامفيهاالخصومةبالعلَادوتلك

لرقعفامقبولةكرالدعوىكلألثاالدانرنفيالمحدد.الع!نصحنالككلالزو

ايهْتثارلقاثةلهبذوومين.السنهذابلوغبعدرفعهايحهوزولكن.الأوان!لل

؟نن2او28/المادةأنسيمالاالمئدَدم،النصلتطبيقبالنعمبةصعوباوَر

//5591'26/2فيَالوزارىبا!درارالصادرةالمنئدبينالمولكينلأئحة

لِروز"لائأنهتقضي5002لسنة1727رلمحمالوزارىباللَراروالمعدلة

الزفجهَوسنملِاديةسنة18منللالزوجصكانإذاالزواجغودتوئيق

...".ملِاديةسنه61ْمن*

طبتأمو-للهَغمرالمسلمينغيرزواجعتودتكونانيتصورهلولكن

لتطبيقمجالأضاكيكونويالتاليإلط،الانمارةالمئفدمالوزارىا!هرارلأحكام

"فيما0002لسنة1()رفمالتانونمن)17(المادةفيالمشرععليهنصما

إذاغيرهادونالأحوالبحسبالفسخأوالئطليقدعوىفبولمنبهقضى

الزواجيعرفونلاالمسلمينفغيرذلكنعتقدلاأكتابةبأيهْئابئاالزواجكان

منسروأنهدبنيئمكلينظامأنهالمسيحىالزواجخصانصفمن،العرفي

لهذاإمكانيةلْصوريصعبوبالئالي،قبلمنذلكبيناكماالكنهسةأسرار

فيهايمكن-الآنحتىعنهانسمعلم-جدانادرةحالاتفيإلاالتطببق،

زواجهمايكونأيالدبنيالشكلألَباعبعدمدنيأزواجأالمسلمدنغيرزراج

وأالتطل!قدعوىقبولفيهوالحكمفإنالتصور،هذامل!حدثوإذاعرفيأ،

ئبتفدالعرفيالزواجهذايكونأنبشرطغدرهادونالأحوالبحسبالنسخ

كتابي.دليلباى

5002لسنهه1َ()رفمللقالونالتمطدكطالمشروعمذكرهَفىوردولَدهذا
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بابا،المستحدثالحكنمبهذاينتح+والمشروعيلي:ماالممبثقالحكمبشان

مخرحما+ولإ،ئجدنالوفيالزواجمشكلةفيو!عناللالَيبالزوحا!للرحمة

المائمروعلهنفاتاح،إلهةالمسممدةالزوجعةدعوىسمابمجكدمبسببمنبما،

يئمثلللمراةإغاثف!هوافعأأمرأذلكوواجهالتطلفىَ،لهطقبدعاواهنسبماغ

غاباوواهبلهِاهجرهاثمعرفيبزواجعليهاغدزوجذمةعلىتعليتهافي

لهافيجيز،الزواجهذامئلوصمةمنفكاكأئجدولاتعلملاحيثإلىعنها

زواثهاكابِئإذاهذهدعراهاوئسمع،عليهالتطليقطلبدعوىرفعالمائ!روع

المجحنةالأوضأعهذهلمدكلئصفيةوفيهعدل،الأمرعذا-ْوفيكتاية،باعئانجئا

يئرلبلاالحالا!هذهمثلفيبألئطليقالحكمانالبيانعنوخكتي،بالمرأة

آفاقلهاويئيحمنهاجهْالزبىيحرربماالعرفيرابطة"البنواجإنهاءسوىعلمِه

مايالمطليقالحكمذلفثعلىبدرئبولامولثه،شرعدهْزوجد4فيالدخول

موئق+.رسميزواجفيبالئطلىَللحكمالأخرىاكرلاربنيترتبظ

للزواجابفسخاوالمطليقدعوىلقبولالماثمئرطالكئابيالدلبلوهذا

نأويمكن،الزواجعقدعناصركافهْعلىاشتملعمَدالِكونأنيمكنالعرفي

والزوجهَالزوجمنموجهةكرسالةمكئوبايكونأنبشرطآخردبيلايكون

ذاررلِحملآخركئابيدل!لاياو،الصحيح؟الزواجعناصرئضمنهابشرفي

وأالتطليقدعوىقبولعلىفتطائرهيقدصرالكئابيالدليلافمجنى.-وهذا

شابه،وماوألمهراثوالمئعةكالننمَهاخرىلدعاوىالحكمامدداددوناتن!خ

وفيالمو+لدةغيرالزوجيةالرابطةتلكانفصامقبوليفيالدلبلهذايتيدوإنما

.البنواجهذامئلعنالنانجللصغيرحنايهْالنسب!ئباث

المراةزواجبمنعلَفضيقدالطانفبةالشرانعبعض/انأخيرأويراعى

لْوله(القبطيالنلَه)فيالعسالابناوردفلقدمطنةسنإلىوصلثإذامثلا

باسيليوسفوانينفيالموجودةالقاعدةناقلا،الستينسنبعدالمرأةزوأجبمنع

أخرىدفعةترجععمرهامنسنهْمم!ينبعدمن""وأرملةتقولوالئيالكبمر

الممنوعةالزيجاتضمنآخرموضعفيويتولا(.فاسلَهْ*أفل!خرجللتزويج

.402ص-السابقيلمرجع-،اِلسمالابن(1)
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الزفيةتظقد.اعَيرلمقلقابنممنهْ*)1(إشماسئونعمرهامتمضىمن+زيجة

المسئلَبحهَأكأالمكروههْالزيجاتمن

لصنكصى-دألهمعالائمرانعبذهبأنبثطعلااوردنا.ماانوالواى

والجزاءإئصدد،هذأةف!ئمأدتاشنتا3!واسكدتضعالهاهرالأصحوإنما،الزواج

+-ة"-.-"ة/(*ةلأكا...3!،1-.-!.ْالكراههْمخالقهاعلى

مسألهَجمن!تمدث!اعدلمالةالمصلمىكرضرانعليْفلا!حدوأخهرا

لتديذكات-مق-طمعمنصنوا!ن)3(.الزوجينبينالعمنفيمحمهاوالئتاسب

فيها!الروخيكونلتئالمخ!ئطةالزكعك4ئطاولهضع!ةءمىالموقيلانحة

!نظدماشعلى!تدكلغوئيقه!للطال!داسبِدهذامينةكحدودالموئقبالزاماجنبها(

!مرمنهيكلأتوالذكطياثنى،الزواجمخاطرمنوحقوثهاالوطنيبماالزوجة

لهالغة.معاناة

لفاني-المب!ا

-اةجلزواادلرضاا

نمهيد:

ب!لزوإجالأولالركلنهوولترلضىجمكليه،اطرانهب!راضيالزواجيناثما

يعد-ركنأظمللدخولى"-*اماالزواجلقيلمإذأتوافز.منفلابدالائمرانعمخئلففى

منعمبأيعنمنزهاسليمألوافرهمنلابدالرضاءوهذا.أركانهمن

فبهفعكضحيث،المبحثهذاموضوعا!ننحددذلكوعلىالأرادةعبوب

الآتية:للاهور

الرضا.وجود:الأللالؤع

الرضا.صحةأثماني:النرع

.791ص-الصابقالمرحع)1(

22.ص-العسالابنملحق)2(

الخطبةاتمامكمنيهَعنكلامهوبمناسبةالقانونيةالخلاصةصاحب(ودهماإلأاللهم)3(

.بينهماْالسن-ل!اسبينحصأنالكاهنعلىانمن(الثانية)المسألهَ

-192-

http://www.al-maktabeh.com



الأللالفر4

الرضاوصد

الأولىالمطلي

ومظتهومنممونهالر!اكنايلأ

"لايأقالأرئوئلسلعهلا81؟9سنةهبموعةمن17المادةثمَضيي

الزوثين".!ضاإلااعزه

.-الزوأجفئكالرضاالمئصلةاذلفة-للأمورالنصى-نموضهذاصكلىوبنأء

لمزواج:لألطاء/.الرضاكلية

عيرن!رإنعفيالؤواج-!وامصالرضاانالممضمةالنصوصىمنيئبين

آخرعلءأوإجرَاءاييمكنولا،بدونهالزواجيلَومانيمكنلِا،المسلمين

الشكلركنابداعنهبغنىلاإكوثون،برضاهءإلازواجفلا،محلهيحلأن

.دخولاضبهتبهولوحىْ-الدينيةالطتوس-

علىوالمرأةالرجللينالإرادةعنالئغببربتبادليتمالتراضىوهذا

،ال!زواجينشاْولاالرضايوجدفلنالتبادلهذاتخلففإذاحالأ،الزواجإنشاء

لهه.الارئهاطعلىفيالئ!!تطابقإلاينعقدلاالزواءافقد

ثثوفأ:عليطتكرموفمنصلرر-الرفطر

"-قبلمن-رايناو!لد؟عليهالمَدرةيمل!ممنالرَضايصندرانيجب

فىالمسلمينكرشزانعاخئلفثمعينهَم!نأألائمخصببلوغهذه؟الصرةأرتباط

.هناكقلناهماإلىفنحيللْدديرها،

لأوحيثالقلية،تواهفيسليمأكانممنالرضايصدرانبجبكما

.بلزواجلاالتانونيةالسنبالغاكانولوحئىمجنونمنصدرإذاللرضاوجود

الفدرةفيتؤثرالتيالأمراضعنحديلتاعندللجنونايضاصضناوقد

،السكرانعلى.أيضأيممرىالمجنونعنقلناهوها،الزواجعلىالطبيعية

فلا،ارادةللاثمحنصيكونلاحبثشابهوماالمغناطيسيالدلويمبنعلوالنانم

النمببز.فندانهبسببصحيحأالعندبكون
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اعفانيالمطلب

الارادةعقالقعبر

*ء-و!روا،:الأ!عا*

غهرشرانعسَضمنولاا،والتبولالإيجابطريقصبالزواجْالرضابئمْ

وأمطنةصورهَخبهلىا!أدتهماعنالئعبيرالعاثديننكلىيوحبماالمشلمين

يعدوإشاراثألفاظمنِالرضاعلىيدلمافكلذلكوعلىمطنهْ،-بضيغهْ

اضي.الئرعنصحيخألْعبيرا

وِذلكالحالعفىالدالالقظبينينريئالغربيالفعميحيالفتهكانوثلد

موضوعبلفظئمإذاإلآينعتدلاالزواجانإلىوذهبواالاسئقباذ.علىالدال

ئص!-تطوإنم!،زواجبهاينعتدفلاللمستتبللْوضعالتيالألناظاما.للحال

هي،اعتبرتمعينهَ،ألناظالعملفيلْوجدكانثانهإلىهذا،الخطبة!لى

ادى.حيثضَهىلطورذلكبعدحدثابزواج.لانعمادالمعتبرةالصيغة

فإنولذلكالإرادةعنللتغبمروسيلةمجردإلاهيماالألفاظبأنلومبارد

جاالزشِعقدذلكوعلى.المسئخدمةبالألفاظلاوألمقاصدبالمعانيهيالعبرة

كئبفيمبيانهاوردعاديةألفاظذلكفياستخدمثسواء،عليهداللنظبأي

!،سالمحلبة.العادا!بهاجرتاوالطفوس

الممكز،منأمبالألناظ،يكونانالأرادةعنللتعبيردانمايلزمهلولكن

الئعبير؟هذاعلىالدالةبالأشارةيتمان

للعلَود.كالنظرمنكغيرهليسفهو-عتدأاعمْبرإذا-الزواجأنيلاحظ

حلاالمرأةتصيربهإذ؟امرهفيالاحتياطووجوبشانهو!عخطورتهإلى

الإسلام!ةالفمريب!فياقاعدةكانتولذلك،عليهمحرمةكانتأنبعدءللرجل

يجبفاتالنطقسطىقادرينوكاناالعمَدمجلسحاضرينالعالْدانكانإذاانه

العقد،بهاينعقد!فلاتالاشارةاما،المنطوقباللفظإرادتهماعنالتعبيرعلمهما

إذاولكنلِوجد.لأوهنالها،والمسوغالمبرروجودعندإلاإليهايلجالأحيث

بالإشارةالزواجانعتدأحدهماعجزأوالكلامعنلعجزهماالمبررتحقق

فإنذلكوعلىالأرادة.عنللئعبيرالوحيدالسميلهيتعدحيثالمفهومهْ

لَعذره.عندإلااللفظمتامتلَوملاالإشارة
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مأالعقدهلانعتادالألناظاس!خداممنلابدهلالمسلمينغيريئمرانعوفي

الإشاريمهيكانتولوحلَىالرضاصمفصحةوممبلةلهايهْالتعبيريكني

يتم3-ثبلمنرأيناكما-الزواجكانالتديمالقدطيالنتهفيانهيلاحظ

بثبادلالإملاكغديحدثالتراضيوكان،والإكليلالإملاك:مرحلتينعلى

وهذا،المهرعلىويتفقانشيخينكاضينبحضوروالصليبالخلالمالطرفان

بواسطةاوالكئابة-طريقعنيئموثد،شفاهةالأطرافبينيتمالتراضى

منمطلوبأيكنلمانهفيبدوالننوبجأوالأكليلمراسمإجراءعندأما.وكبل

وث!الحاصلبالرضااكتفاءوذلكرضاهماعنأخرىمرةالدمبيرالطرف!ن

الرضا،عنللتعبيراسدخدامهايتعينمعينةالفاظاهناكتكنولم.الأملاك

دلالةالرضاعلىدالةاخرىوسانلايةاوالفاظئأيةالنراضييصححيث

من)18(المادةبنصررالأرثوذكسا+!باطمجموصكة"أتتذلكوعلى.ظاهرة

كلألثإذابإشارتهالأخرسزواجيننذ:بانئقضىحيث3891مجموعة

هذامنيسدلئجأنيمكنلاأنهويلاحظمتصوده+.فهمإلىومؤدلِهْمعلومهَ

لابحيثاللنظيةالعلَودمنالأرئوذكسالأفباطلدىالزواجعتدانالنص

،أخرسيكنلممنإرادةعنالنعليرفيالألناظعيرأخرىوسدلةأيثصلح

حضورمنيستنادكانبلخاصهْ،اوضاعلأيهْيخضعلملديهمفالتراضى

والننوبج.الام!إجراءاتالطرمن

الارادةعنئيرلااالممكوتيضلحهل

ضمنيا،يكونأنيمكنالإرادةعنالئعبيرانالمدنيالتانونفياللَاعدة

ولكنهالإرادةعنللكشفموضوعاذاتهفنىليسشكلاالدصيرهذااتخذإذا

اصلافهوالسكوتأما،الإرادةهذهوجودافتراضدون-ل!سيرهيمكنلا

ظروفبهاقدرنتأىملابسأسكلنأكانإذاإلاالارادةعننعبيرأبصلحلأ

كذلك.اعتبارهإلىَادتضوملابممات

وجوبْإلىالأمربادئفىذهبفدالصييالنصيحيالققهصأنرايناو!د

وجودعلىدالةافعالاية!بولإلىئطورهان!هىثملفظأالارادةعنالتعبير

رضاهاعلىدالأ-الأوفا!منوقتفي-البكرسكوثاعتبرفتدالرضا.

بف!رضالرضاهذاكانكمامنها،اعتراضدونولبهاعتدهإذابالزواج

ولمشرطعلىالمعلقالزواجبعداوالخطبةبعدالدخولئمإذاحصوله
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وإذاهلوغ،!دالدخشل"حدثلو.فيماالبالغءئدهالذيالزواجبعديئحتق

القف!-نفيالعومتعد.ثانجمةلمب!للَبولالضمنيئلتعبيرالصورهذهكانت

القيول.عنانئعيريتم-أندونتحولل!القانوزءهذاأ-!،مفاق،الغربيألكنسي

دلالئهفيثبك!حتهلى!.ملابساا،كاإذابالسكوثوحتى،الألفاظطريقةبغير

حبث،الغربيأنجكنسيألفنونفقهأءإلونذطيمابىهذأبالزوأجالرضاعلى

ددتإذاإلاالإرادةعنلل!عبويكنيلاالكاهننسؤاللهعدالسكوثبأنكالوا

سذلِتحدىَلمإذااماالبجد.لعادهوفلَاللرضاإظهاربمثابهْانهعلىاقرأنن

فينوبالبَابر.الزواجلانعلادأساسنألصلحلافهو.الشرطهذأالسكو!هذا

يعداعتراضأهىتبديأن-دونالبنتولدبموأفثةفبهيكتنيالذىالزوابخ

-ملابسأ.َهناالسكوتيعدلأحمثلهَاطلازواجأ

لابالزأ-اجالرضاعنالئعبمرفإنالأرثوذك!مية،للطوانف!النسهةأما

ط*!ب!الإسلاميهْالشريعةباحكامالطوينت-هذهتأئر!ْلقدبلشرط،باييتتيد

بالسكوهـالرضاهذايتحلقؤكدرضساثا،البكر-ينيدسكر!أنإلىبعضها

منلِسئفادقدابزوجهَرضابأقالعسالابنذهب.-كماللخاتمالمخطوبهْوقبول

سكرئها.

حقلفىرخاصهْالمسيحيةالطوائفلدىالزواجإجراءاثأنوالواهْع

سؤال-"الطوانفكافةلد!-نندضىدينبة6سملمرنخضعالننويجاوالأكليل

نأبلتالألفاظالجو،بَيتعأنوالغالب،الزواجفيرغهئهماعنالطرفين

يقومأنتقتضىالكأئوليكلِةسيماولاالطوانفبعضلدىالضكليةالأجرْاءارْر

وجودعدممنللئأكدوذلكالالجيلعلىالثسمبعدالطالبينباممتجوابالكاهن

ل!وافرأنلِجباللَىوالشروطالواجبأثبعضإلى4لخاطبمِنلئتبيهأومانعأى

الرضاوجودمنلهالمحمَقيتبلقماالأسئللأهذهضمنومقالصيحيح،للؤواج

تعب!راالسكوثاعتبار"/مسالةأقنعدددولذلكينسدهماوجودوعدمبالزراج

الزواجعفدشكلبة3امامالمسبحببنلدىشانبذاتلبسثالقبولأوالأرادةعن

+لنامه.معبنةدبنبةبمراسمالتمبدووجوب

(1المراسلة)أوكالكنالةالزواجانضاد!صحهل

فىلازمأأمرايعدالننويجحفلالطرفينحضورأنهناأولأننبث

المسيحية.الشرانع
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الكاهنيحررهاوثيقةفيل!تالخطلهةفإنالأرثوذكس!هطم!النممبة

!نهمماكانانالوليوحضوربنفعمهلخاطبقمنكلحضور"إئباتوتئممل

(3891مجموعةصنة)الما"كالزواجالطرمنمنكلورضافاصر

انعلىيجبالذيالكاهنطريقعنلزواجغدصهائمرةغد!الأمروكلئنلد

1(38901محموعة-33/3)المادأورضاهمالطرفينيئبتَحضور

شرانعفيالزواجشكليةإلىبالنظراتهئقدمماكلمنويخلص

يجبدينيةلىاثراءاثمرالمممنيصاحبهارماالفمكلية!هفإن-المعميحين

لازماامراالزوجينحضوريكونانلنهضي-اللدوبجاوا!هلو!ننمأن

يتمانالائمرائعهذهنظرفييجوزلأنلكوعلىبحضورفم،إلاالعتديع!دلا

كالمراسلة.اوكتابهالعمَد

اوللثالمطلي

الزواجدا!،للأ

يلمسميحىالنقهفىمرحلتينعلىيتمكانالزواجانإلىقبلمنأشرنا

عنعادةننمكانتالام!()اوالخطبةوهيالأولىوالمرحلة،الشرثي

!ثمريعةباحكاممتلألرأالفلَههذاوكان،والزوجةالزوجوكيليطريق

يفولانعريباليسولذلك،الزواجفيالةالوكنجيزكانتوالتيالأسلامية

بالواسطة.الخطبة.بإمكانيةالعسالابن

الزواجوأصبحالأكثيلفيمندمجةالأملاكخطبةأصلهحتأنبعدولكن

لوا!ليللحفل-الطرفينحضموراللازممنكانمرحلتق،لاواحدةمرحلة

يدونماينعندلاالديالدينىْوالمراصيمالطفوسلأنماموذلكبأنفسهماالننويج

عكدمالمنطتيمناصبجلذلكبلرجال،النساءتحلالئيفيفالصلاة،زواج

ظتولهذاالالعيليين()وأيضأالآرثونكسشرنح.فيالوكالةجواز

.الزواجفىالوكالةعن-الحديثمينمجموعلالهم

الرابعالمطلب

الؤواجفياكلإية

ئمي:

أمكنهالئعاقد،أهليةسنبلغفدالزوجكانإذاالاسد!ة،الاثمريعةفي
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للبن!قبالنمبيةأماويه.أوابىرضاءإلىحاجةدونبنفسهالعقدمباشرة

يطلقعليهاولايةالطهااوالنمرعيلوليايئبت4فإفكيرةكانتلوفحئى

الولأيهْه!هدلثتغثو-!تالحنقي-الفقهفيالاستحبابافى!ندبو"لايةطيما

مهردونبمهرولخنبئفمنهالائمرئه%ذاالبنثزواجشمخ-فيال!ق!ولي

الولي.مواصةولدونلهاكفءلالمنئمفياباطلازراثهااغيرلض،-كما

كانذطولوابنئهعلىالإجبارولأيةلللولياوالمالكيالاثمدسالقهيف!ا

رضالًها.إلىحاجةدونلزويعهالهمحق!يفرة،

فيسئطىلاالإجبأر،ولأيهْعليهئئبت-الاسلاميالفقهاحكامفيإ-لالقعمرح

فإذا.رضاهعلىتوقفودونمنه،بدلأالعتدويعقديزوجهانولطاوايو.

موكوفأا!ينامذ،غيرصنحيحاالعقدوىبنفعمهالعقدو!معفزاالصغيركان

املد1كاقالجدأؤألأبعرللنفسوليالعدَدبائ!رفياولكنويه.إجازةعلى

امابزوجدَ!الاادخلدكانولوحئىبلوغهبعدفعمخهللصغيروأمكنلازمعر

الولأية.تهلهتثبتفلاالوصى

يعدال!6!السنببلوغهالضغيرعنئزولالتفسعلىالولايةانويلاحظ

كالاخلامعلام!هبظهورالبلوغعذا)ويدحدقالأداءباطيةمدمدمأمها

لولايهَخاضعهَالبنتتظلذلكومع(عشرةالخامسهْسنبلوغأووالحيض

انعلَد.إذاولكنبلوغها،بعدحئىلَزويجهاوليهالهإمكانيكون!ثالاستحباب

العقدبمباشرةالولييقوموحيثرضاهاخصولبممئرطفلإلهالبلوغبعدالعقد

البفَتظلالمذاهببعضظلفيائهملانحظةمعهذاعنها،وكيلالصفته

.الاستحبابلاالاجبارلولأيةخاضعةالكبهرة

سنة12وللولدسنة14هوالبلوغسنكانالروماليالقا!نولي

إجازةعلىالحصولبشرطولكنالزواجعئدبإمكانهكانبلغهاومرم،للبنت

تستطبعفلاالمرأة.اماسنهْ.كانوايا،لسلطانهخاضعاكانطالماالأسرةرب

بلغتإذاإلاالأسرهَربلسلطانخاضعهَيخركانتولوحتىنفسهاتزويج

عدمهعندالأمأوالأبإذنمنفلابدذلكفبلاماعاما،والعشرين!لخامسة

ولايئهفيهومنتزوبجعنالأسرةربامئتعوإذافلَدهما.عندالأقربينأو

.بالزواجإذنعلىوالحصولالقاضيإلىالرجوعامكنالمئدَدم،النحوعلى

لزوممسألةفيالقسلمينغيرشرانعلأحكامنعرضالدمهيذهذابعد
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.الزواجعلىالأولياءموافتة

":الآرئوذكسالأقهاول

السنفيالهلوغ*كمالبان)58(الماد.فيالصفويالمجموعفيمورذ

يىسنةفطئسرونالرجالأماإلبهم.سلطانهمبصييربهانذىألكماللِعنى

خمسإلنىسنةعشبرةثعانىفمن،الإناثواباسنهَ،وعشرين-صخصمبى

السنيببئيمالذمةالتاصرالذىِ!طَد.فالزواجذلك9علىوبناء.سنةوعاث!رين

المحنوعمن)78(المبادةتلَولحيثالولىهبإجازةإلايصحلابالنصالغقرر

صاوالذينالماتَرنانالطرفانيبْراضىانإلاتزويجي!وق*لأبأنالصِنوى

خجرهنم+.لي؟

الإملاك"بمرحلنينيمَركانا!باطلدىالزواجانرأيناولْدهدا3

نضثفتدرتماء-الولي،منأيضألإبدكانكا)الخطهة(الا!لاكوفيوالأكلبؤ،

لاالحجرتحثءهوالذىراي"بغيربانهالضنويابمجموعمن46("أانمادةِ

حجرهم،فيهماو.إلذينالمقئرندِنبتراضيإلالَزويجلِكونولاإملاكهيكون

5)المادةوهض!الخطبةمنيمنعولاوالأملاكالتبنويجمنلِمنعوهذا r

إلبها،سلطانهاالنيسلطانهتحثهيالئىإ!كبحلأنلهبجوزا*والأبْبئله

كان+.ثدمايخلأنللبرضىيجوزولأ

الإحلارولابهْللوليأنالمالكلدمهْالنصوصمنلفهمانيجبلأولفن

وليهعنص!مئتلازولاحهعَدفيالحقل!خيرزالفلاولايئه،فيبخومنشكلى

المجموعمن)65(هٌالمكفدقضى،فحسبيجيزهأنللأخيريكونوالذى

وتحثغينأالولدكانإذابالتزويجولدهإلزامللأبيجوز"لاب!لهْالمَننوى

والدهرايبكنيمئتعأنلهفليسسيرئه"في*منرطأالولدكانإذاأما"سلطانه

أما،الزواجعلىإجهارهْسلطةللولييخوللاالاملحاعفذاولكقبئزويجه،ْ

!لبنثوكانتحدثوإذارضاها.بغيريزوجهاأنلوليهانجلبسللبنتبالثممبة

لعسْالجزاءفإن،فابتبجهازهاتحملهمعِتزويجهاوليهاوأرادقبهحةمَ!يرَتهأ

من)66(الملدةف!ضيالميرك،منحرمثهافيولكنالزواجعلىجمراهَهافي

منويلنعولدهبنثاوبنتهيزوجانالواللقاحد!!لي!إذابنه-الضفوىالمجموع

*.مولهمنظ!فا!مطحة،السيرةو!لرتنلكع!لام!عت،فالهالجهك-بمضار

سلطانهملْحثكانوامنزواجعلىالأولياءموافمَهَانتددممماويالْبين
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و46ممورر!عَهماوتالهه،العقداطرافرضاءضرررةعنابدأتغنىلأ

7 Aورثحيثبالأم!والخاصة)05(المادةوايضأالصفويالمجموعمن

يانحجر.ئحتهىلمقعل!هاالنحجورئمواضَمةإلايعئدلاالأمصانمها

لهاأهلاهوئيساماْعنىيملكفاانرأمإذاأن!.*أنولها،قولهلَراددلأ

بها".وقيحأ

لأ،الوليبهورضيالصغيرةاوالصغيرببرمهالذيالزواجانويلاحظ

الصنوئيالمجموعمن6()7المادةفلتهضىسبب،لأىذلكبعدنقضهيجوز

الجهافوتغزيمهم،بوالديهمإضنرارأالزواجيئثضواأنللأولأديجوز+لأبأله

الأبغيرئولاههدالأمصكانإذارلكن+.العرس!بليابونهاالتيالهدلِهْاو

بلوغهعنديفسخهانحمَهمنكانإئمامه،عندبالغأالصغيريكنولمالجداو

الفسخ.اختارماإذاعشرةالخامسةسنإملىوصولهأو

الصغيرزواجعلَديتعوعتدنذالصغير،بزواجالولييرضىلأقدولكن

لا+تتر!اوالتيالصفوىالمجموعمن)78(المادةمفهوموهذاْهوباطلا،

*ةحجرهمفيهماوالذينالطرفانيئراضىانإلاتزويجيكون

إذايتنعفالجدموسوسأالأب*كانفإذالثبئكونالنفسعلىوالولايهْ

للرنسِ!.فالاخسِارالسنالكاملةمعاختلففإنلأهلهافالراىوإلاعاقلاكان

وألحالالجنسفىمشماو!نهيئخئارهوالذيالأهليختارهالذىكانفإن

والملَرانبالأمالمدركةغيرالبتيمةلَزويجفياخللفوأنبرأيها.عمل

فيلهحكملافلَطالينيمةمالعلىوالوكبلللرنسِ!.فالاختياروالأوصباء

طلاق.أوبمنعزيجئها

ئلاثمدةفيالأسيريعودلا+وإذفإنهاسيرأْأ،غانمأالأبكانوإذاْ

يعلمولمسنينثلاثمدهالأبموضعجهلفإنيدزوجانلولدهمجونرسنين

حسبعلىيتزوجواأنكانواالطبيعئينايةمنلأولادهفيجوزحيأكاناذ

أنلينأوكانسنينثلاثقبليمزوجواأنوالغانبالأسيرواولادالناموس

".صحيحأجمرفال!زويجالأبيرضاهلاالشخصذلك

بنفسه،تولاهإذاعتدهإجازةيرفضأوالصغيرلْزويجالولييرفضوفد

ذلكفيرغبواإذاحجرهتحثالذينيزوجانام!مع"منفإنهذلكحدثفإذا

+.حالهبمقداروالتجهيزبالئزولِجيلزموهمانفللرؤساء
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الشخصببلوغلَزول(المالعلى)وأيضاالنفسعلىالولايهَأنويراعى

ولايمهَمنلنرعخاضعةالممنهذابعدالمواةتظلذلكوميمالرشد،ن!ن

لهاالص8َ-أنفالأصلالجنفي(،الاسلاصالفقهفي)المعروفةالاسمحباب

الناموسيوجبةماعلىبعلائقارناننجلهاكاملة.ممنهاوتكود!ندسهاسلطالأ

الححموعمن07)المادةأنئى"أوذكرأالؤلدحكموهذاكارهأهأبوهاكانولو

كانوا.نممنهَ،وعشرينخمسدونعمرهايكونفالتيذلكومع(الصفوي

برايئتزوجأنفممبيلهائانيأ،ئتزوجانارادثإذافإنهانفانبها،ْسلطانلها

حئىللرنبصالأفضلفانجنياراخلالدؤاواناطها.فراينوفىفدكاقواناببها،

الجنسفيمشماو!الجاريةئختارهوالذيالأهليختارهالذىالخطيبانكأنإذا

الصمفوي(.المجموعمن98)المادة"علبهيعملالذكليالمراهرا!يكانوالحالى

وتكاسلزواجلوقعمبرهامنوالعشرينالخامسهْتجاوز!الميأماْ

والديهالاجبارالكنسيةالسلطاتإلىالأمرترفعأنفلهاتزويجها،فيوالدها

بانهالصنويالمجموعمن(9l)المادةفيورذف!ددوتجهيزها.بتزويجهأ

لنظهالرويجها،عنوالدهاتكاصملاقممنةغمونخمساتجاوَزرَركدؤلئي

+.احوالهمتحئمدمالمتداروالتجيمزبالتزويجوالنيهايلزمواحتىالرؤساءئراسل

ألَوالفيورد!كماالقبطيةالشريعهْفيالزواجفيالولالِهْنظإنمهو---هذأ

لقلق،ابنقوانينوفيالصفوفيمجموعهوفي*اثموانق"كتاثهقىالعممالابن

ا!مواعدئلكوحي!ثإظل!.ف!لوثاوستلإيغوملألوسأثلانونمهانخخَصنهرقي

المجموعةهذهأخذت-نجهل1،-389عاما!دبطيةضدور.المَجهموسكهْحئىمطبتة

لاتلاأامالعمابفةنجالأحقام

سبقلزواجل!منجديدبتحديداخنتقد3891محموعةاناولأيلاحظ

ليسولكن.للمراةسنة16وللرجلممنه18ْوهوقيمنَعرضناسلهأن

حددتفلاهبالأداء،بأطيةمئمئعأحتمأ!ون!زواجسنلهبلخمبنأنبافحتم

هوْكماعامأ-وغمرينكإحدىالرشدسن3891مجموعةمن)91(المادة

منزواجعلىْالنفسوليموافقة!لزمهلولذلك-المدنيالتلَنينفئالحال

أالزواجسنالوفذاتفيوبلغالرشدشيبلغلم

1مجموعةمن2(0)المادةذلكعلىاجابت 39 Aسنكان"إذابقولها

ولدهرضااجالز،لصحة!فمترطوالعَشرينالحاليةدونالزوجةأوالزوج
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فيرلبمقز!يجهمن-"قاصو!!ئتعف!ذا،561الملدةنجيم!المنصوص

فط"هإ.للفصلالمليالمعلسإلىالأمرالزبراجطالب

لمحرايعد-لمملكَثمةللحالةفى-الولىرضاانالنصهذامن!نين

النيمبيالىِطحنهوال!هزةة!كونوباللَالىلأنثقا:ء،لأالزوايملصح!ةلازما

ياله-389-اصكامبعموعةمن)93(الهالمادةثاءهاالنهخمذاوركد8للمطلقلا

ا،الولىمنإلأف!الطعنيجوزفلاولط،إذنلهغيرا!ماصرزواجغد4إذا

اوابم!ريحةيالأثازةلرالتهالممكنمناليطلانهذاانكماالتاصر".من

مزااليطلاندصىلثهبلِ!ذلكا-.لأئ!مع:بانه(54)الماد.!ض!فللَد،الضمنية

كانأو.خممنا،اوصبراحهْالزؤاجأهرلْدالولىكإبئمئىإلولىميولاالزبىج

بعدألزوجمنايضأالدعوىئتبلولا6بالزواجخكلمهْ"صطيشهرمضيثد

!*الرشد"2(.سنبنؤعهمنشهربفبى

الدفسعلى+الولاية16(5)للمادةفطبثاالننس،علىالولىعنوأما

أ*!!الأبيوليلمفيذا،موته.قبلبنفممهالأبيولطلمنلمللأبهىئمرعأ

ئملى،مللجدئمتئزوجلتمدامتماللأمئمالصحيحللجدبعدهمنفالولأيهْ

منثملأمالأخوةمنئملأبالأخوةمنئمالأشقاءالأخوةمنللأرفمد

إبناءمنئماطاخوالأبناءمنثمالأعمامابناءمنئمالأخوالمنئمالأعمام

ذكر.همالمئقدمالأشخاصبىمنولىيوجدلمفإذاالخالأث.أبناءمنئمالعما!

-".لا.عيرهغةاوٍالأثارببا!ىمنوليأالمجلسيعين

إجبار،بولايةلمممتالحديئهْاللَبطيهْالمجموعاثفىالولايةولكن

نأيمكنولاالعمَدلالبتادجوهرلِابعدبالزواجالتاصررضافإنذلكوعلى

".الزوجينبرضاءإلأفيواجفلامتامهولطرضاءيتوم

)1(؟

)2(

لعرضداعىلاانه-39ضرة-السالقالمر-ميخاليللَالرس-تمد!م!إلبعض
المحكمة،علىابنتهمااوابفهبازواججمىالوالدثنمولمطَتمحالةفىْ

ذهبللمَدالمليهَ،المحهالسإلغا.بلىوبالنظر.الملىالمحلسعلىئعرضوإنما

هذهتعَوموبذلكمواضَه-،نجذالديثىالرنسِ!علىالأمرصضيجبانهاخرون

ص99ضر3أ،-السابقالمرثع-فرجتو!ق-الننسولىرضامتا!الموا!ة
التىالجهةعلىالأمرعرضهوهنا،الأثباالواحبالحلأننطقدولكننا464
نل!-فىعكسوأنظرلفمخصية.؟حولىمحكلةرهىالملىالمعلىمحلحلض

904.و804ص152ضَرة-سلامةاحمد
حلثالتىالشخصيهَالأحوالمحاكمإليها،المشارالبطلاندعوىبنظروتختص

الملدِهَ.المجالسمحل
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االابطيةفقن!ناتفىلهاائرفلااالنلباوالام!تحدابوَلأية-منواط---ص

اسئنذكإلىحاجةدوقالفزوجامكئكهالرئمدصمنالشخصبلغفإذا،الحديثة

النساء.-من3ككولؤحى!و!ط

فلإلهالوئمد،سنفِبلغمنزوانج3علىسلطانل!صلياه!كنلمبرإذا:""-ر-ْ

ال!ؤواجذتالمحارضسةنظام-اعشحهـثكدالضفثانيطىالم!رعأن!يلاحظ

؟..!اربأاوقرفىهس!عض

1معموعةمن)9-2(ثمكةو::سثثضى ArAينن؟

:الزواجفىالمعارضنْأحقفكرهمالأنىئكونسللإثئخاص

حتنبكونريخئهإبداءإمكلألهعدبماوءمهوضثذالأب)بأ3

فىعليهمالمئصوضقا!اربلثعىلأم-ثمثم-للح!ذللامثمللأتَجذآلمعارضمة

المتعلأدتجاوزولؤالمعارضهْولكبل!هاالواردالثرتبثحممب516المأدة

الزب!د-.س!

ا".06للمادةطبقاالملىالمجلسيطنه(الذىالولى)%(-

الأيامالعشرةظرففىالمعارضةثحصملبان)35(-المادةوتمَضمى-

المخئصالدينىالرئيسإلىيلَدمبتتريرالئافنهْالمادةفىجكليهارابمنصوص

بالجهة3اخنارهالذىوالمحلوصنئهالمعارضيشمصكلىيئمتملأنلملجد!آ

أنيجبوالئىعليهامعارضئهيبنىالىَوالأسبابفيهاالزوأجعمَذألمزمع

وإلأالبابهذا؟منالئالثالنصلفىعلبهاالمنصوصالموانععنتخربملا

لإس!ة.المغابىضهكالْ!

بكونلاالزواجعلىالاعتراضحىْلهمنانالنصعذأمنويتبين

الأسبابابداءهولهماكلوإنما،رفضهاوالزواجإجاز.فىسلطةأيةله

فإذاهذاتهاللتهنينفىإليهامثمارالأسبابو!ه،الزواجعقددونلَحولالئى

إلىالمعارضهَ"لرفعحالأ!وعلىالمفارضة!لاكهْ.كلفتعنهاخرجث

!ها-للنصلوصولهاتريخمنايامئلاتةخكلفىابمغتصاالملنىْالمجلمى

برفضهاالمعارضهْفى!ضىإن!اإلاللزواجغديجوزولاالأضبج!.بطرس

.الاغراضدعوىلهنظرالأ!دائيةللمح!مةحالياالأختصاصوينعمَدلئفائثأ".
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!ه.اولابمو4.-،

.-7-إلرضا،!صع!ة-+/ا-لأ2-/س.-

ة:لإ؟8ةوكليمي*لرضاصعةمنهوم

والرضئاصحيحأ،يكونأنيجدببالزوابخ*وإنماألرضاوجوذ!كفىلا

مص،وخالطَسلمِمةالزواجأطرافصنكلإرادةكانتt-إذإلاصمحهحأب!وقلا

"ْ--أهليه.ذئمنوصدرةيعيبها،

فالأرادةألموجودة،ضكيرؤالأرادةءاليعفبةالإرآدةتهين4الثضيزوبجب"ا

فبمارأذته،فىليسْحبرأشخصبى:غنصدرثولكنها،موجودةارادةالمعببة،

شانتماولكئهاموجوذةارادةفهىولذلكحتيقياتعلاهأبمحلهالع!دتا،راد

ا؟ب.ودأوموجودةفهى"مخنارة،اوبتِنهْعلىكانتانهالوالمحلبهذاننعلق

بوجودهايوخىخارجىمظهرْمحضفهىالموجوذةغيبرالارادةأمامعيبا.

ي!.!درماذلكومئالبمحلها.لَعلقهالعدمموجودةغرالأمر-حلْيلَةفىولفنها

حىبِفد-نكنهميصدزقماالمميؤ،وغيروالسكرانوالمعئوهالمجنونغه

باطلة،عمَودهمكلألتءو!قالئ،موجودةغبرالحايتةفىولكنها،الإرادةنجوجود

سطىيتومالذئالعتداماالرضا.وجودصكنتحدلداعندماذلككلعرضناو!

لذلكفىءمعهبة،ارادةولكلها3.الازآالوجؤدموجودتفهوصحح،كررضاء

وااءلأزأدةضكلوبهىوئلدالعقد.بإبط!بطالبانارادلْةلْعيبثلمنلِجوز

03والأستغكلوا!راهوالئدليسالغلطوهىصحتهفىلَؤئراللَىالرضاجموب

الصنددقذاوفىالتانونى،!بالتصرفوسحمئهالرضاصحهَويرثبط

دوربثحددحبث،الأخرىالعقودمعمطلتأ!ئساوىلاالزواجعتدأقرأبنا

منهومفإنرلذلككاثوئى،نظ!مأومركزفىالزوجلِنوضعفيىهناالعتد

،الأخرىالعقودفىغهالزوانجفىتختلفالازاد!وعيوبالرضاصحة

أئهشكلا،-الزواجعلى(الإرادةعيوب)أوالرضاعدوبنظرلِةفئطبيق

وزعزعةالزواجإبطالإلىالأمرينتهىقدحيث،وخيمةنتانجإلىيؤدى

بالعدَودالزواجغدلَخموفيَاالخطامنيكونرلن!لكأركانها،وئئويضأسرة

يتساؤى-لاالزواجفعقدعلط.الرضاعيوبنظربةلَطبيقحيثمنالأخرى

بمنأىيكونأنيجبشخصىارئباطولكنه،الأخرىالماليةالعقودمعإطلاقأ

-353-

http://www.al-maktabeh.com



الآئارفهذهمالهة،آثارمنالزوابمعطىعوتب!مابرغمالمالهة،الصفةعن

سلوةاسرةلكوينهويلزواج!مشموك!ق،وبمالذ!ها،بمتصودةليعمت

ذس"لطالهإلئ!ؤدىقيدالزواجعلىالرضاعوبنظريهئطلروانولأشك

عانلى.اسلقرارمنلثسرةيتواولينبغىماوثببمعيسلكَملاوهِذا،حالات

بنها،.يصحلاالامملاهيةعرالشرانعنىالزواجلسكنهذ)؟نضلا

العئد،هذاعلىبكاملهاالرضاعوبنظريةتطل!فانولذلك،اطرافهبلالناق

اساسعلىالزواجفىالطعنفيها.يقبلالتىالحالاتفىالئوسعةثمانهمن

بوجودبالأدعاءالرا!طةللكإنهاءعلىالتحلايسهلوهـالتالىالرضا،جموب

منه.والجدئخفهوثوبفينمكلاخطيرهامروتا،الارادةسكلبربمنصب

الرضانيةالنزعةمعشجافىالزواجلعفدالخاصةالطيعةانؤالواكع

فإنولنلك.الظروفكلألتمهماالباطنةللإرادةإعم!مننشوجبهوماالمظلأمة

")1(.ضيقةحلاودفىوانحصرثالزواجبابفىانكماثمثقدالارادةعبهوبنظرية

وإنما،الارادةلعهـوبعامهْنظريةتوجدلأالرومانىالقانونوفى

لالكوجودعلىالجزاءوكان،المدنيةالجرانممنوالتدليسا!راهإغبر

الأصل،فىموجردأانهيعدفالعتدعلط،كانتماإلىالحالة!رذهوالعروب

ارتكبهمايايطالقصدهوالئدليم!الأكراهمرلَكبعلىيرذانهالأبرغاية

ذاتيطعلىمنصلهاكانإذاإلاالقدوثودulaيؤئرلأفكانالغلطاما،فحسب

العتد.صحةفىيؤثرفلاالشئفىصنهَفىالغلطأمامادنه،علىأوالمحل

طبقثفقد،خاصةلقواعد-الرومانلدى-الزواجخضوعلعدمونظرا

.الزواجغدسكلىالسابتةالأحكام

المعروفهْالرضاعيوبكليدخللمالغربىالكنسىالفقهانويلاحظ

دهسددراهالفتههذاتعرضضد،الزواجغدشلنفىالملنية(المغاملالف)فى

وكنلك،المطلقالبطلانهوثزاءهكانولنلكملألعأ،باغبارهوإنباعبأباحمانباره

.الزواجبطلانأسبابمنيعتبرظمالتدليساماالغلطباثبانالحال

منوالإكراهناحيْ،منوالغلطالجهل!لونابندَ!اءهؤلاءنجبرقكبإ

نظرهم-فى-يمَتضىبالزواجالصحيحللرضاأنذلداخعرى،ناحطْ.

.94ص،951فقرة-2%-السابقالمرحح-شحاتهشنيق1()
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الارإدةعنصسروالآخرالادراككوةاىالعتلعنصادراحدهما،فعلان

فيهلتربعليهاويعرضهالعلَلكهيد؟لمئمئفىترعبأنيمكنهالأالتى

ولكن.الادرا!فيعيباز،والجهلالغلطاماالأرادةيعيبوا!را.غه،او

حيثاحمراههضويطبيامذىف!نذاتها،الازادةلصتدكناطالماانهيلاحظ

يعدولذلكمنها،الأننقاصإلىاوذاتهافىْالارادةعلىالقضاءإلىيؤدى

وسانلطريقعنأمئلتانهااكانسواءالغلطاماالأرادة،!طبعبأالاكرا.

دوناوتبصردونرلكنتوجدولكنهاالأرادةمنيندكصلأفلإلهاحنيالية

الأرادةعلىيردلاانهإلاالرضانىيؤئركانواننالغلطولذلكبراد،

عنها.الحاصللالالراكفحسبينصلوإنماذائها

لعيوبيعرضونلأفتهانهفأكئراثمديم،الاث!ر!ىالمسيحىالفقهاما

انجطلةالللموانععرضهمعندلمضهاصضواوإنما،الزواجبابفىالرضا

وأالمانعلَياممعينعتدالذىالزواجسواءيلحقاللهطلاناناساسعلىوذلك

معيبهْ.ارادةعلىيقومالذىذلك

أشرناوكما-المدنىاللَانونفىالإرادةعيوبنظريهْانويراعى

يؤثرلَدماالعيوبمنفهناكالزواجنظامعلىبكاملهالاْئتطبق-كليلمنذ

.الزواجنظاوَفىلهاثرولاالماليةالمعاثنطاقيفىالإرادةفى

بينالتعادلعدمتسلالزموالتىالاستغلالنظريهْانمثلاذلكمن

فىلتطبدقهامجاللاهوى،اوطيشاستغلالعنوالنلالجالطرفينالدزاماث

رجلبينشخصىارتباطولكنهىمالبئصرفليسلأنه،الزواجمجال

عليهمقبلاكاناووتزوججامحهوىفىشخصوكعإذاذلكوعلىوامراة،

الاستغلال.بدعوىالزواجهذاعلىالطعنمنهبقبلفلاطانش،وهو

عنه-لاأنهاالمسلمبنغيرشرانععلىفالملاحظ،التدليسأما

لا،الزواجعقودعلىالتدليسعيبتطبيقانكمابه،ئحتنىولااسئتلالأ

منذالناسامورفىفالمشاهد،الزواجعتوداكئربةإبطالإلىيؤدىانهشك

صورتهغيرعلىالآخرللطرفنفسهيصورانيحاولخاطبكلأنفديم،

يستطلِعمنالزواجفىفليغشقوله"لوزالِل*الفلَطعنوردولتدوحقبقته،

كانطالماالزواجينسدلافالغائ!ذلكوعلىجزاء،بخائمىأندونذلك

إلاخاطبمنفما،الزواجرابطةإنشاءفىبهالسماحعلىساندأالتعاول
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الجزاءهوالبطلانأنكما،محاسنهايرازفىوالمبالغةعيوبهإخفاءويحاول

أبطلثوإلاالزواجنظاممعيالَلاعملاالجزاءهذاولكن،ال!دليشعلىالوفالَى

واق،الزواجفيالارادةجموبمنعيبااللَدئيسيعدلاولفلك،الزيجاتغانبيهَ

استثحائ!ة.حالأثفىالاعئبارفىالغشتدخلالكنسيةا!دوانينبعضكاتَ

بفرفونالغرليةالمسبحيةالفمريعةفقهاءأنإلىاشرناوفدهذا

شأنوفىالأرادة.تعيبالئىللكوبينالإديضاكتعبمبالئىالطوبشانفى

عدمهوفالجهل،والجهلالغلطبينيفرفونالأولىالعيوب

بصورةأىحقيدَتهغيرعلىالفمئ.إدراكنجهوإما.الغلطاللازمةالصرفة

صحيحة.غير

.الإكراهثمالغلطئمبالجهل!بادئقالزواجفىالرضالعيوبنعرض!ولذلك

اطولالمطلب

الجهل

والنلط:الجهلبينالفرقا

لهاغبارهطجهل-الأولى6ثارهلى-الغربىالِممميحىالنقهلْعرض

وانحصارهاالفقههذالمدىالموانعنظريهَتدكصبعدخاصهْاليوانع،منمانعا

باعئبارهماوالغلطالعهلمبنكلاالفقههذاعالجوفدمنها.محدودجمددفى

ا.العملعنصادرةعموبأ

اعللازمة،المعرفةعدمهوالجهلان،والغلطالجهلبينينرلْىإوألذى

غيرعلىالشئإدراكهوأو،خاطئمجلمفهوالغلطأما،العلمفتدانأو

صحبحهْ.غيبربصورةأىحقبفنه،

وقانععلىيردلأ-الأمرحقيئةفى-الجهلانالبضلاحظوللَد

لحكاممنحكمالهاعلىلَعرض!ئىالمصثلفىدفمأيبردوالمأ،مهنةصنكأو

فىْظطإلاكلما-صثه-فبىلهألجهلفىلللهعض!اراىكصولنلكا!مثون،

الكائوليكبة)؟(.اللكنيناتسوىالج!للموضوعبعرضولمهذاا!مانون)1(.

.91و81ص81ةضر-السابقالمر-شحاتها(-شفيق

ضمحةففلزيجهلهاولِج!يجعفهالأمورثنوفدلهط!ألحهلتعربهدضكاعلىلضهنأأهـصض!وظكنكالح!-2(
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الثالنىالمطلي

النئط

لمهى:

فوفمعالارادةعيوبلنظريةعرضقدالمدنىالئقنينانيلاحظ

الأحوالشانفىيجوزهل:والسؤال،العيوبمنوغيرهللغلطاحكامأ

أح!ملمعرفةالمدنىالتانوناحكامإلىالرجوعهالمسلمينلغيرالشخصية

أالزواجعتدفىالمؤئرالغلط

هذافىخاصةأحكاماالخاصةالطانفيةالثمريعةفىوردإذاانهالوأقع

تسكتحيثإلاالمدنىالقانوننصوصإلىيرجعفلاإعالها،!جبالصدد،

ونذلكالأرادةهعيوببائمانخاصهْجزنيهْفىالحديثعنمطنةشربعة

الشانهذافى(الأحوالجمبع)وفىالمدنىالتلألونباحكامالاسنعانهْيجوزلا

.!لكتاببعضفعلكما

النلط:لمحاالمسلمكغيرشرانعنصوس

بأنه:الأرئوذكمر(ل!طط3891عاممجموعةمن)37(المادةتتضى

حرلِةعنصادرارضاءأحدهماأوالزوجعنرضاءبغيرالزواجعتد"إذا

حوايكنلمالذىالزوجمنأوالزوجينمنإلافيهالطعنيجوزفلاواخئيار

فىالطعنيجوزفلاالزوجيناحدشخصفىغشوقعوإذارضانه.فى

الغشوقعذااٍفيماالحكموكذلك.الغشعليهوهعالذىالزوجمنإلأالزواج

سوءبسببازلِلثبكرنهاأنوئبتبكرأنهااذع!بانالزوجةبكارةشانفى

حامل.أنهاوئبَالحملمنخلوهافىاوسلوكها

قوله:العسالابنعنوردفلتدلثانة.جاهلهايؤثمانالممكنكاَواقإلزوابر
ا-01ْوفعلها،ولاحرامالزيحهَأنيطصيلأحد3نا،يعوزانه

خثقصاألأنئىيحيةكرأو3جدأحسنفهواللهخلقهماكلبانهمنهجه!نجسة(تها

والزهدالعبادهَطرلِىْعلىامئتاعهكانفإنالكنسِمةمنظيعَطعالحميلالحسنالله

تمنعوأنهانجسهْمضاجطها(نوذكرالصحححةالزيحةع!بومنله.مباحفلذلك

للنزوبجت!جسِ!اعنهابنعزلأنولِش!هىزوجةنركومن.محرومفهوالملكوتمن

.212صالساب!المرجع-العسالابن.،محرومفهو
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لهأنه:المجموعةذاتمن)38(المادةوثدَضى

المادةفىعلبهاالمنصوصالأحوالفىالبطلاندعوىلَقبلالا1

متم!عأالزوجأصبحأنولْتمنشهرظرففىالطلبقدمإذاإلاالسابد4َ

اخفلاطحصليكونلاأنوبشرطبالغشعلمأنولْ!منأوحريئهبكامل

الوكَت*.ذلكمنذزوجى

ا!لسدمين:غرشرانعلمحابالندطالمقصودلَعديد

أحكامهوردتوقد،الإرادةعيوبمنالتشريعاتكافهَفىالغلطيعد

12إلى512منالمؤادفى iبانهالغلطلْعريفويمكن.المدنىاللَدنينمن

يكونأنإماالواقعوغيرالوالمحع.غدرئوهمعلىئحملبالنفستدَوم+حالهَ

عدميتوهمصحيحةواقعهَأوصحتهاالإنسانيتوهمصحدحةغيرواقعة

يُعدمالسببفىأؤالمحلذالَبهْفىأوالعقدماهدهْفىوكعإذاوالغلطصختها*.

الذىالغلطأما-الغرنسىالفقهفىتدَليديةلنظريةوفقأ-يعيبهاولاالإرادة

منركنعلىيقعلاالذىالغلطذلكفهوالرضافىويؤثرالإرإدةيع!ب

جوهرى،ضكلط-الحالىالمدنىالقانونظلفى-وهوفيعدمه،العقدأركان

بحيثالجسامةمنحداالغلطفىولْعالذىالمدماثدنظرفىيبلغالذىوهو

الشئصفهْفىوقعإذافهو،الغلطفىلِتعلملوالعقدإبرامعنبمممعكان

ذا!فىومعوإذا،المدماقدلناعلَبارفىيهجوه!الصنةهذهتكونأنوجب

السببالصنةاو!هذهالذاتئلكتكونأنرصصفلالهمنصفةاوالمنعالْد

)المادةالئانونعلىأيضايرد،الوايعلىيردكماوإلغلطللتعاكْد.الرفيممى

اللَانون،فواعدمنقاعدةيجهلوهوالشخصينعاقدأنومعناهمثعنى(122

إبطالإلىابضايؤدىالقانونفىالغلطفإنأموة،ةالقا!للدنكقلمفإذا

بهيئصلأىيجبجوهربأ،الغلطكونوبجانبجوهربأ.كانمىَالعقد

علمقدالآخرالم!عالْدكانإذاإلاالعلَديبطللاالفردىفالغلطالآخر،المدحاقد

012)المايتبينهانعليهالسهلمنكاناوبه baمدنى.)

عقدنكلىلَطبيقهايصعبوهى،الغلطفىالعامهْالأحكامهىهذه

غدأ،كونهبجانبالنظممننظامأيعدقبلمنرأبناكمافالزواج،الزواج

بنظريةوالأخذأخر،عفدأىفىدورهاعنفبهالأرادةدوريقلوحيث

فىمملطانمنلهاماواعدبارللإرادهَلحلللعلىلمَومإنماالإرادةعيوب
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اح!أمتطمعق!اقولدلكإلزواج،عتديسودلاالمبداوهذاالعقد،آثارئحديد

العقد.هذاطبيعةمعيلدافىالزواجغدعلىالغلط

الآرئونكس:اكاطلد!الظط

ئتص؟لأرثوذكسألأقبتؤمجموضهْمن)!3(ألمأدةنصانيلاحظ

وثعإذاالحكموكذلك...الزوجيناحدشخصفىعشوقع"إذاأنه:على

النص!اسدخدمفلتد...".الحملمنخلوهااو...الزوجة!كارةشانفىغ!

غدشأنثيجهَكانإذاإلابهيعتدلاالغلطانذلكيعنىفهل+الغش"،لفظضا

الماداهَصعاغةفىالغف!كلمةاسئعمالمنيفهمأنهإلىالبعضيذهب

هوالمتصودأناو،الغلطلاالتدليسهوهناالمتصودأن)37(

لبرسلانبهيعتدفلااللالمَانىالغلطام!الآخر)1(،بالمتعاقدالَصلالذىالغلط

النحايل!إمابهاقصدلْد"غش*كلمةأنإلىآخرونيذهببينما)2(،الزواج

ا!مادهَأن-نظرهمفى-ذلكويؤيد.الكاذبالحأكيدمجردوإماوالتدليس

بكارتهاأنوئبَبكربانهاادعتقدالزوجهكانثإذاانهذكرتقد)37(

3(.سلوكها...أسوءبسببازيلث

للفظالقبطمِهَالمجموعهَاسلْخدامعلىالتعويلعدملِجبانهوالواثع

تحايلأىغشنئيجهَالغلطيكونأنإطحثأنتصدلمفهى،الغش

)كالبكارهَالصناثبعضيعئبراللَهطىالفتهانقلهلمنذراينافلقدئدلس(،)او

الأصلفىالمطلوبةالاثمروطقبيلمنانهاوغيرها(الحملمنوالخلو

العبوبفبطمنتخلنهايعنبروكانالاخر،الطرففىنحننهاوالمننرض

الفسخإلىينضىالعيبلْحتىْأوالصفةلَحتقفعدمولذلك.للنسخالموجبهْ

الآخر-الزوجيكونانالمهم،تدليسأوغشاىذلكبصاحبلمولوحتى

هنا،رضانهافمَراضيجوزلاحيث،العيببهذاعالمغير-الزواجعند

.الزواجأهليةانعدامإلىتخلنهويؤدىالأصلفىمطلوبفالشرط

وقدالشخصفىخكلطأيكونلْدإليهاالمائمار)37(للمادةطبمَاوالغلط

صنانه.منجوهريةصنهْفىيكون

.3941ص39افقرص!ال!ميابقبقاالمرلمرايطرفهسفِىَآ)3( 473.ص151للرهَ
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الشخص:فىالغلطأويأ:

ولقدذاتها.الشخصطَعلىيردالذىالغلطذلكهوالشخصفىالغلط

بقوله:لذلكمثالأالمَانونيهَ"الخلاصة8فىفيلوئاوسالأيغومانوسالأ.لباأورد

الزوجينكربحيثغيرهآخرمعلهاويعقدالمخطوبةجههْمنالغشكالقؤإن

الاخ!لاطوفيفضلهالأمرظهورعندالمغشوشةالمخطوبهَللكعلىالمظلوم

ويدَول".الشرعىالئحقيقبعدللفممخموجبذلكفكلفده...غشمنمع

بانالمخطوبهَجههْمنغشحصلكان"إذاإنهالصفوىالمجموعشارح

نادروهذا...اخرىعليهادخلواذلكوبعدخطبهاثمورأهاواحدهَلهلَدمت

وغالباالمرأةيرىأنبعدإلاالرجلفيهيتزوجلاالذىالزماقهذأفىجدأ

أحدكانإذاالفرضهذاتصورالممكنفمنذلكومع3.أهلهابيَت-علىشِرذد

منوبينفعلاخطاليامنيينالتفرقةمنيتمكقفلمالبصر،ضعلِفالأطراف

يشالمإذا،الزيجةنجسخامكن،الغلطولْحمَقئبتفإذا،كزوجةعليهادخلت

غش.الذىالطرفوبينبينهالزواجيستمرأنالآخرالطرف

الشخصلِهَفىالغلطليفمملالشخصفى-الغلطمفهوميم!دهلولكن

الفرنسىالمدنىالقانونموففعرضعندلهعرضناالذىالنحوعلىالمدنية

الشخص؟فىالغلطبثمان

افضىإذاالزواجيبطلمْدالصفاتفى*الغلطأنإلىالبعضيذهب

الع!ةإناثماءملاب!مماثمنيلَضحاناذلدوصورة،الشخصقىالِغلطإلى

العقدفىشرطالصفاتمنصفةأنإلر،نيتهانصرلتكْدالزوجأنالزوجبة

معبنة-عرضبهَولو-الصفةكانتإذاكمااوبتعاكد.لابدونهاوانه

لهفلْلَدمب!ر،وزيربابنةالزواجعلىسلدمانيعزمانذلكومئالللشخص

إذاماتفربر.البكرالبنتانهاعلىمعهاوبنعافدلزوج!انسبقالتىشنيفنها

الوالمحعمسانلمنمسالةالشخ!رفىالغلطإلىأدىقدالصفةفىالغلطكان

".الدعوىظروفمنتبينهاللقاضىمتروك

فىأىالذاتيةفىبالغلطهناالغلطحصرإلىنميلأنناوالواقغ

تلكعلىتؤئرجوهريةصفةفىالغلطذلكدونفحسبالم!عاقدشخص

محلشخصيحلأن،نفسهالشخصذاتيةفىبالغلطلِمَصدوحيثالذاتدة،

إلىرنيسيةبصنهَي!جهالزواجعقدفىالزوجينأحدفرضاآخر،شخص
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م!4يمَوقولأالشخصيةَهـنتا،فىإبدالأىفإنولهداالآخر،الطرتشخص

)37(المادةنصظاهريؤبدهذلكإلىمصرفىالقضاءالَجاهويبدوالرضا،

المتعافدشخصفىالغلطبين!دثوالئىالأرنوذكسا!باطمجموعهمن

معيفةلاتثقئإلأالح!اتبهذهلْتفوشمهرية؟ظا.!8الصأ"تفىالغلطوبين

التىالأرئوذكسشرانعمنشريعةاماموانناخاصةفتطالزوجةبشانذكرتها

فيطشعددوإنماو،حدسببفىالزوجطَالرابطةانحلالاسبابئحصرلأ

في،الغلطمنهومفهمفىالتوسععدمالمناسبمنيبدوولذلك!لفرفة،نسباب

الائمخصبة.

حددتقدالأبىئوذكَس2الأفباطمجموعةمن)37(المدةانويلاحظ

شخصفىغشوقع!وإذابقولهاالمئعاكدشخصفىالغلطوكلوععلىالجزاء

!11أ%!عليهوقعالذىالزوجمنإلاالزواجفىالطعنيجوزفلاالزوجينأحد

يشترط)38(للمادةوطبفا.المطلقوليم!النسبىالبطلانهوهنافالجزاء

!ألابالغمئرالعلمولمحثمنفمهرخلالفىالدعوىئرفعانبالبطلانللقضاء

فىشكولا.الوفَذلكمنذألزوج!نبينزوجىاختلاطحد:كديكون

نأيببوما،الزواجنظامطميعةمعوشروطهالجزاءومناسبهَملاعمهَ

سريع.اسثترارمنلهيتوافو

الصفة:لىالظطئالها؟

-الشخص،فىالجوهريهْ!الصفاتببعضاعتداالدبطىالفلَهانفلنا

الحديثهَ-)مجموعةالدَبطبةالمجموعاتأما.مانعةعيوببمئابةئخلفهاوجعل

A"191الصفاثلالكمئلتعمبرلمحيثمخالنأنهجانهجثفلتد91(هوه

الاعددادعدمفىهىالأصلاناعتبر!وإنما،للزواجموانعالجوهريهْ

الئعالَددانرةفىوأدخلتهاالصناثهذهبعضتخيرتولكنها،3بالصناث

الإرادهَ.تعدبإلىيفضىجوهريأغلطأفبهاالغلطمنوجعلث

النلَهكتبإلىالجوهريهَالصناتتحديدشأنفىيرجعلأذلكوعلى

والتىا38iعامتقنينوهوبهالمعمولالتبطىالتقنيننصإلىوإنماالتبطى

والغلطالبكارهَ،شأنفىالفلطوهما:-فقطالزوجهَوفى-ال!ينفىحصرها

الحمل.منالخلوفى
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ذلك:علىولناء

فبيلمنالقلبأمراضبأحدالمرضمنالزوجةسلاههَيعدلا-ا

صفةفىغلطايعدلاالأمرهذافىفالغلطذلكوعلى،الجوهريةالصفات

بالنعمبةايضأالحكموكذلكالعقد،بإبطالالمطالبةإلىبؤدىللزوجهْجوهريهْ

.الرئوىكالتدرنأخرنبمرضالزؤجةلمرض

لهايسىْلمالزوجةكونالجوهريهَالصفاثلَبيلمنيعدولا-ب

يبطللأذلكوعلىالأخير.زواجهاقبلمطلقةئكنلماوقبلمنالزواج

أنهاعنهأخنتحينماالغشعليهأدخل!زوجتهأنالزوجادعىإذاالعتد

إبطاليطلبأنلهيئيحعشفيفاوقع!هبتطليدَ!االحكموسبقمتزوجةكلأت

بها".يزنىبمطلمَةيئزوجالذىانيعتبردينيةنزعهْصبهلىجبللألهالعتد

كبيرةالزوجةكونعدمالجوهريهْالصمفاتمنكذلكيعدولا-%

منلهاأشرناوالتىالأولىاثمبطيةالآثارفىوردماخلافعلى)وذلكالسن

ربالمالىالسنفىمتالَدمهْزوجتهانبعدمنلهبتضحثمي!روجلمنولنلدجمل(

الصنة.فىجوورىغلطفىوفعقدانهيعدلا-السنفىالكاءةلتعدم

غلطايعدالأرثوذكسا!باطمجموعهْمن)37(المادهَلنصوطبتأ

وثبتيكرأنهاادعثبأنالزوجهْبكارةشأنفىغشوكع"إذاجو!يةصنةفى

".حاملانهاوثليالحملمنخلوهافىاوسلوكهاسوءبسببازيلتبكارنهاأن

منشهرظرففىالطلبقدمإذاإلا...البطلاندعوىئئبراةولألاْ

ذلكمنفيوجىإختلاطحصلبكون-لاأنوبشرطبالغشعلمانوقت

1(.389مجموعةمن83ْ)المادةالوفت*...

الآزلهة:الفمروطلهال!هطلانللقضاء!شئرولئئدممآعلىولهئاء

منخلوهافىأوالزوجهْبكارةشانفىغلطفىالزوجلِالَعان)اولأ(

الزوجهْإقرارعدمحالةوفىحاملا.أوثيبأالدخولفورلِجدهاحبث،الحمل

الأصل،خلافعلىلِدعىحيثالزوجعلىيتعا+لباتعبءفإنبذلد.

المتخصصين.الأطباءمنالخبزاءبراىالاسئعانةويجوز

إلىراجعأالبكارةإزالةفىاوالحملفىالسببلِكونألابجبلإلانيا(

نأللزوجلِجوزلاحيثبديهى،شرطوهذاالخطبةوأل!اءالزواجقبلالزوج

فلِه.لْسببددفعلمنسضرر
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سوءبسببأزيلتلَدأنها-البكارهَشأنفى-!ثبتانيجب)ثالثا(

سببدإء!اوجراحلِةعمبطِنتيجهْالإزالةكانثإذاذلكوعلىالزوجهْ،سلوك

الأطباءبخبرهَذلكل!حديدويعمئعان-جهْالز؟بسلوكلهصلةلاأخر

.الشرطبتحققفلا-المنخصصبن

علىبكارتهاإزالهَإلىالمفضىالزوجهَسلركسوءإئباتعبءويدَع

إكَرارومنهاالطر!،بكافةا+لبا!لهويجوز،المدعىفهو،الزوجعاتىَ

بكارئها.أزالآخربانالزوجة

بكر"أنهاادعثبأنالزوجهَبكارةشأنفىغشيتعأن)رابعأ(

والحتلِقة.الواقعخلافعل!وذلك1(389سنهَمن37)المادهَ

الصددأهذافىبالغشالممَصودماولكن

نديجةالغلطفىالوفوعيكونأنشثرطأنهالفمَهفىأولالَجاهيذهب

الشخصمنكليرةلثهَمحلشخصمنسدمالاكاذبادعاءنتدجهْاىغش،

الكذبهذاويدحققالدكهَلهذهمحلايكونالاخرالزوجأنشكولاالاخرأ

فلا،الحالةهذهفىالئدليسيةالوسانلمنفالكذببكر،انهاالعقدفىبادعانها

بكرأنهاالزوجروعفىأدخلفدعائلئها'milأحدأوالز!جةتكونانيلزم

لعدبكزاوللس!ثبباالزوجهَكونكنمانمجردأنآخرونويرىثيبأ.وليست

الاحتياليةالطرىْقيطمنبعدلاالكتمانهذاأنبرغمالزواجلعتدمبطلا

واالغ!ثن-انهو"ا"لأصلانإلىآخرونويذهب.الغشمفهومفىيدخلولكنه

مهمالها،أثرلأالزواجفىالطرفيناحدبهايقومالتىالاحتياليةالطرلْى

إلأ.زواجلكلبالنسبهَمنهمفرلاطبيعىأمرهذالأننتانج،منعليهائرلْب

بانالزوجهَبكارةفىولَعإذاالإحمكتبارفىيدخلونهالأرثوذكصالأفباطأن

منخلوهافىأوسلوكها،سوءبسببازيلثبكارئهاأنوثبتأنهاجمكرادعت

ادعاءكامجردعلىقاصرالحالةهذهفىوالغش.حاملأنهاوئبتالحمل

-الحقيمَة.خلاتعلىالحملمنالخلوأوالبكارةالزوجهْ

تأخذأنهاالنمَضمحكمةممملكمنفيبدوالقضاء،موقفعنأما

نأعلىهضاؤهااسئقرولذلكبكر"أنهاادعثئانالتاضىالنصبحرفية

صفهَفىغلطأنهأساسعلىالزواجايطاليجيزالزوجهبكارةفىالغش11

خلافعلىبكرأنهاالزوجهْادعاءبمجرديدوافروهو1eاْلإرابعيبجوهريهَ
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بكرأ...+.نكنلمانهابعدفيمايتبينثمالحقلمَة

فإكبعد،منئيبأنهاوثبتبكر،انهاالزوجهَلْدعلمإذاهلولكن

يحدثلمطالماالإبطالطلبللزوجيجوزلاوبالئالىضا،بمحت!لاالغش

للغشولابد،نؤيدهانيمكنلاماوهذاالحقيتة،خلافعلىالزوجةمنادعاء

قبل-من-رأيناولتد.النصواضعنيةحقيمَةعنيكشفآخرمعنىمنهنا

قبيلبنئخلفهاواعتبرالزوجةفىالبكارةبصفةاعئدلَدالقبطىالفقهأن

العمِبهذاصاغوا389-امجموعةواضعىولكنللزيجهْ،المبطلةالع!وب

الاالغلطهذافىواشترطوا6الزوجةفىجوهرلِهَصفهَفىغلطأنهشكلعلى

لهسندلاوهذا،بكربانهابالادعاءالزوجهْمنعشنئيجهْوإنماللتانيأيكون

نعنىلاهنااستخدموهاالتمىالغشكلصةفإنولذلكاللَبطى،الفمَهأصولفى

ادعاءللإبظالإذنبلازمفليسالحيب،هذايجهلكانالزوجأنمناكئو

الزوجةلتفهلمولوخىفعلاالطبتحتقهنا،يكنىبلبكر،بأنهاالزوجة

الأدعاء.بهذازواجهاعند

مولمحفكلئشملانهابكربانهاالادعاءعبارةفهميجبذلكوعلى

الحتيتة.خلافعلىرذلكبكرا،زوجتهبانللزوجيوحىسلبىأوايجابى

فىبشرطوليسبكرأ،زوجحهبانللزوجبالنصريحيتحقىَالايجابىوالموفف

علىيكونانالممكنمنوإنماالزونجةلسانعلىيكونانالئصريحهذا

واما.الكاذبالصبويح.هذاالزوجهْئئفلمطالمانكيرهماوأهلهالسان

معثيببانهاالتصريحعناهلهااوالزوجهْبسكوتفسِحتِقالسلبىالموقف

العيبرلِناكدالغلطيتحت!قهنابكرا،لب!بدتزوجتهبانالزوججهلثبوت

.للإبطالالموجب

وأالبكارةحالةإئباتفىالإطلاقعلىأهمطَلأانهملاحظةمعهذا

علىذلكويكون-بكرالزوجةبانالزواجوثيمَةفىبيانفىيردأننفيها

!زوج!نالمملتهدمعلىرلدينرجالذرجقديانهفضىفمَد-الحلَيمَةخلاف

لااك!الأمر-زواجلهمايسبىْلمانهمااغبلرعلىبكربكلمةادشواالنكر

بكارلَها.حالهَإثباتمنهار!دصدللزوجهَالمنسوبهْبكرجمارةبانمعهالجزميمكن

بكارةعدمالزوجاكتشاففإن-أخرىوبعبارة-تتدمماعلىوبناء

بكر،بأنهاالزرجهَمنكاذببادعاءغشطريقعنيئحلَقانإما،زوجته
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وسائلتصاحبهلمتلقائىغلطبصددفنكونالادعاءهذابمئللِدحقىَألاوإما

ئجيزجوهربةصفةفىض!لطأمامنحنالأمرينكلاوفىغش،أواحتمِالية

العمَد.بإبطالالمطالبة

أنمنأحكامهابعضفىالنقضمحكمةإليهذط!مانويدفنحنولنلك

فلِها.الأدلهَبتقديرالموضوعمحكمةتس!قلموضوجمهْمسألةثعدالغلطواقعهَ

ثب!فاذاحاملا،أوثيد(زوجتهشأنللزوجعلممحميثبتأنيجب)خامسأ(

يلَمثمبنلكعالمأالزوجيكونأبئالمقبولغبرفمنالغائ!،ركنانلنهىالطم!ا

3.الزوجةفىجوهريةصفهْفىظطحدوثِنلكبعديدعىثم،بالزوجةالدخول

،الزواجعقدببطلانالئمسكعنالزوجلدازليلْب!ألا)سادسأ(

عليهمانصتصورتينفىذلكويئحتىْ.ضمنيةبطريقةولوللعلَدوإجازئه

كايإرثوذكس:لأكباطا(منمجموعةاTA)هالماد

هذالَبولمنيفهموحيث،البنوجينبلِنزوجبىاخد!طحدوث(أ)

بحدوثالمالَصودماولكن.للإبطالالتابكللعقدضمنيةإ*بزةانهالأختلاط

دعوىئقبللابا!لهكضى"إليقاالمشار38المادةأنالوالْعألاختحطأهذا

متمتعأالزوجأصبحأنولتمنشهرظرففىالطلبفدمإذاإلاابطلان

اخئلاطحصليكونلاأنوبشرطبالغشعلمأنهوقتمنأوحريتهبكامل

لوكوتزوانجايطالطلبعنيئحدثالنصفهذاالو!ت.ذلكمنزوجى

51للإكرالابطالطلبأنوهلْهوم،الحملأو-البكارةفىللغاثىوإبطالبلإراه،

ولذلكإكراهضحيةكانفاحدهما،الزوجينبيناختلاطحدوثبعدمحتمألِتقيد

وإجازةبحويةالتبوليعنىفإنهوإلاالصددهذافىزوجىاخئلاطلِمصورلا

نفهمأندلجب،الحملأوالبكارةفىللغشالابطالحالةفىأماللعتد،

اكتشافإلىلَؤدىالىَالأولىللمرةبقعالاختلاطهذابانالزوجىالاخطلاط

ليرفعويبادرِالاختلاطفىالاس!مرارعنذلكبعدالزوجيمتعئمالبكارةعدم

فإن،حاملالزوجةجمونفىللغشالإبطالحالةفىأما،الإبطالدعوى

الأخيرةالحالةفىفالمهم-مرةمنأكثرلِمَعأنالمقصود-الاختلاط

الحمل.اكتشافبعدالدعوىبرفعالمبادرة

مسألةيعدالغلطاكلئئافبعدالزوجىالاخدحطحدرثمسألةأنويراصكى

النقض.محكمهَمنعلمهامعقببغيرالموضوعمحكمةفيهاتفصلموضوجمة
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حيثبه،الدعوىرفعدونالغلطاكئشاتتاريخمنشهرفوات)ب(

دعوىئتبل*لابانهالأرئوذكسالأقباطمجموعةمن)38(المادةئتضى

وهذه+.بالغشعلمانوفتمن...شهرظرففىالطلبقدمإذاإلأالبطلان

إلطالمشاربالطلبوينصدالاننطاع.أوالو!فئفبللاسنوطمدةتعدالمادهَ

وفقالدعوىرفعطريىَعنصحيحبإجراءلعَالنىالقضانيةالمطالبة

لسنة1()رثماللَانونوفىالمرافعاتقانونفىعليهاالمنصوصالاجراءات

الأحوالمسانلفىالمثاضىوإجراءاثاوضاعبعضل!ظعبشان0552

اليقينىالعلملَاريخمنيبداإليهالمشارالشهرميعاداقويراعى.الشخصية

دونالموضوعمحكمةلئقديراليمَينىالعلموافعةوتخضعبه.المدعىبالغش

النقض.محكمةمنرقابهَ

لثالم!المطلب

الاكراه

مجموعةمن)37(المادهَتلَضىالأرئوذكس،اكهاطمجموعةفى

صدشأغرض!احدهصاوالزوجينرضاءبغبرالزواجعتد"إذابانه3891

لمالذىالزوجمناوالزوجينمنإلافيهالطعنيجوزفلاواخئيارحريةعن

..008.رضائهفىحرأيكن

فىالطلبقدمإذاإلا...البطلاندعوىتتهل"لا()38للمادةوطبقأ

...".حر!ته.!:بكاملمتمئعأالزوجأصبحانوثتنشهرظرف

المسلين:غرشرانع&بالاكراهالمقصودلقدي!

بنسدبىالذىالنعاقد.إلىفيندفعإلاثمخصإرادةبهسَأئرضفطالإكراه

الرهبةهىبلا!راه،فىتستعملالتىالماديهْالوسانلهىليستالرضاء

المتعاقد.نفسفىتقع!لتى

والاكراه.،المادىا!راهبينالنلَهاءبنرىالرومالىالملأ!نوئى

ينتدلاالمعنوىالإكراهانإلىوذهبواالئهديد.أوالخوفأوالمعنرى

وعلىدانمأ،ارادقدمكرهأ،ارادمنأنالشانعةعبارتهموكانتالاختيار،

هذافقط.معيبةفطالإرادةانالأمرغابهْ،الأصلفىباطلايعدلافالعتدذلك

الممكنمنكانكماجنانية،ودعوىدفعأ،المكر.العاقدالبريئورمنحوفد
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.الذىالأمر5،المكرالعاددلمصلحةعلبهكانتماإلىالحالةبإعادهَأمرإصدار

.الزواجعقدعلىإلسابقهَالقواعدطبمَتولَدألعقد،نقضإلىالنهايةفىلِؤدى

(081)المحادةمقالأولىالنقرةقضتالئرنممىالمدنىالقلألونوفى

ف!هيطعنأحدهمامنكااوالزوجلنمنحررضاءبغيريدمالذىالزواجبأن

لهليسبالزواجالرضايطبالذىا!راهوهذااثراه.فىالوالَعالثمخصمن

.الأخرىالعقودسانرفىللرضايعيبالذىاثراهذلكعنخاصةمصِزا!

ننهمهفىأوجدالمتعافبنبأحدمحدقخطربوجودالإكراهويتحتق

نأمنالرض!اءلِمنعمعنوفأومادىضغطكلفهوالثعاقد.إلىدفعتهرهبهْ

الآخرالعاكدأحدئهلَدالضغطهذاكانإذامايهمولااخيار،وعنحرايكون

شخصعلىأونضهالعالَدعلىالضغطهذايالعانيهمولأ6غرهشخصام

بخطرلَهدبد!اكيكونأنالمهممصاهر"أوقرابةْصلةبهلَربطهأخر

تقديرأنويراعى.الزواجإتمامإلىدافعأأى،الإرادةفىومؤثرا،حالجسيم

سِبعأنعلىالقاضىلمقديري!ركللسَعاقدالدافعةللرهبهْالمولدالتهدلِدهذاثيام

وسنههtالأكرعليهولْعمنبنهصإلىينظرأنيجبحيثذائأ،مطأرأتفدلِرهفى

.الاكراهجسامةفىيؤئرأنشانهمنماوكلوالصحيةالاجتماعِةوحاللَه

الحسىاو!اد!فالإكلراه6معنويأيكونولَدماديألِكونلْدوالاكراه

.كا-ركدالمادىالأكراههذاوجودمعإطحثأإرادةلاحيثنماما،الارادةبعدم

ولاألارادةلِعدملاالإكرا!وهذاالفالب،وهونفسيأ،اومعنويأا!راهيكون

يريد،على*ماواكرهأحرلأنهأرادقدفطالفمخصيكونوإنماالاختيار،يفقد

المتعاقدلنهديدمعنويهْأوماديةوسانلنممنعملالإكراهمنالنوعهذاوفى

ئدفعهرهبةننسهفىفننولد،علبهعزيزباثمخصأوبهالأذىبإلحاقالاخر

خوفأبالزواجيرضىمنذلكوعلىبه،المهددالخطرلهذادرءأالئع!دإلى

"فالإرادةراخئيار،حريةعنيردهلمولكنهشكبلاارادقديكونالقلرمن

الضررينبينالاثمخصوازنحيثحرشِها،منإننقصولكن،موجودة

هوعليهوالجزاءللإرادةعيبأالمعنوىالإكراه!عدولذلكاهونهما،واختار

الطرفعلىالإبطالطلبفىالحقويمَئصرالمطلىَ،لاالنسبىالبطلان

51.الإكرزوالمناشهرسمْهَبمضىالإبطالدعوىوتسقطفقط،المكره

الزواجموانعمنلَديمايعدالاكراهكانالغرلى،المسيحىالفقهوفى
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فىوالإكراهمعنوى،وإمامادىإماوهومنها،الإعفاءيجوزلاكانوالثى

سببهاالننسبةالحالهَفىخللايحدثولكنهالرضا،يعدملاالمعنويةصورته

التىالثهديداعمالفىاتمئلوحيثمممتق!لاوحالخطرمنوالخوفالربهْ

معيارفهوا!راهفىبهباخذالذىالمطاراماالخوت.منالحالةهذهلدشئ

تقعئدالئهديداعمالانعير،المكرهالائ!خصحالةإلىفطينظرشخصى

الاحترامأوالشوكةاوالأدبىالنفوذأمالدبه.عريزشخصعلىأوعلبه

علىالفتههذافىالراىاسلكلَرولقدالأكراه.وسانلضمنيدخلوهفلمالزاند

فيزولذلكومعنسبى،لامطلقبطلانهوللإكرا.كجزاءالمقررالبطلانان

يكونالاعلىالتهديد،زوالبعدبالزواجالمكر.الزوجرضىإذاالبطلانهذا

جديد،تعاكدبمئابةنكونانناأىجديدا،رضاةيعدوإنمارجعيأ،ائرألرضانه

المطشةفىالاشثراككلَبولضمنياوفديئكونصريحأيكونلْدالرضاوهذا

ناضاوالنرضذلككل،الإكراهزوالبعدالزوجينبينالجنممىالاخدحطأو

الرضاءهذافإن،الزواجهذاعنرغبإذااماقابلا،زاللاالآخرالطرف

مطلقهولجكراهكجزاءالبطلانأنيؤكدماوهذايتابله،مايجدلنالجديد

نسبيأ.بطلاناوليس

للإنحكلالزواجلتبولنظرانإنهالاثمرقى،السيحىالفقهوئى

بالأكراهالشرانعلالكلَاتململذلك،الشرفيةالسيحيةالانمرانعفىبالنطليق

به.الغربيبماالشرانعاضمامبقدرالرضاعيوبمنعيبأباغباره

التسموفىالزواجبوانعبابفىالعسألابناوردظتدذلكومع

بزيجهْوالمراةالرجلمنكلرضى"عدم:الموانعهذهقبيلسئمرلإمنالخامس

:ضربانوذلدالقهروجوهباصاغصابارضا.اوالآخر

يكونولاإملاكهيكونلأالحجرنحتهوالذىراىبغير)الأول(

منيمنعوهذاحجرهمفىهماوالنينالمقترخانيتراضىأنإلاتزويج

الخطبة.منيمنعولاوالأم!التزويج

أولادهلواليها.ولاولاناحيةلرنيسبجوزلاالئانى()والضرب

وهذابلوغهماعدموكذلكبعنابهْمنهاأحدعلىيملكواانخواصهمنأحدولا

الخطبهْ.منيمنعلا

فمنهاالمستتبحةالمكروهةالزيجات"وأما:لتلقابن!وانينفىوورد
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عدموهوالسبببهذاينسخلممنهاالزراجالْفقفإنالزواجبسببهلِمنعما

إكراها*.والرضىالبلوغ

عدما"أما:الخلاصةمنوالعشرينالخامسةالمسألهَفىأيضأوورد

يخلالصالغالزواجعقتبعدكانااقأحدهمارضىعدمأوالزوجينرضى

وانفصلاننافرالكنهمابدنياالدخوذفهرأ+علىاجبراانهماأوكازواجببمضْهما

زوجيأامتزاجأويم!زجانشِفقانلِعوداولمجملةالمبادئمنالنراشعن

جاكأز؟ببعضهمااختلطا-كانايق.:افاالدق!التحت!قبعدفسخهمائوجبفالشريعة

3:ببعضهمانطنى!وضاهماللبلاخئ!همالأ!-بنرقفئفلااتالزو-غدبعد

،الزواتموانعمنمانعأيعداكراهأنالسابمَةالنصوصمنيتبين

إلىالأس!ناديعكنلافإد5زال،فالاكراهوكاق!زواجحدث-وئمإذاولكن

الزو!جينبخِناختلاطحدثأنهطالماالزيجةأو/ايطاللفسخالسابقالأكرأه

معناههذادإنالاخئلاط،هذايحدثلمإذاولكنالرضا،ئحدَقمنهلِ!ئفادحدث

.الزواجهذابابطالالقضاءلِجوز-عغدنذبغي!لآثارهمنتجافائماالاكراهبقاء

نعرض،الإكراهمن"!صلمينغبرشرانعلمولَفعرضناأنوبعد

/.فبقبمحذا-معأ!انوفيةمجموعاتهملموقفالآن

اياوثوذد!.!اقبا!االلكلالإكراها

منالإكراهيعد،الأرئوذكسالأقباظمنءمجموعة)37(للمادةطبلَأ

نسبيأ.بطلانأباطلآإلطدوتبحلالرضافتفسدالإرادهَلْعيباشتىالعيوب

واقعأكانالذىيبزرجإلأبهيتمسكأنيعوزلاالنسبىالبطلانوهذ!

منبحكمإلايقعلابطلانرهورضانه،فىحرايكنفلمالإكراهتحت

.الطرفهذامنوطلبالمحكمة

أجازإذاصحيحأهالعتديحسبحوبالفالىصولالبطلانهذاانكما

ننحالَىَ-الإجازةولالكالنعافد،هذارضانهوفسدإرادنهعيبتالذىالعالَد

الزوجأصبحأنوقتمنشهرمضىماإذا-الأرثوذكس19فباطلدى

حدثوإذا.الإبطالدعوىلِرفعأندونورضاهحريتهبكاملمتمتعاالمكره

.الإبطالالحىَ.فىيسدَطفإنهذلك،فبلولوحتىزوجى،اختحط
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لرَباى1

ا!ف
................................................................شمة

لقمهيلىا،لماا

انطياتا.شراغوشرو!اهـسان!المعملم!!بنرلتعربفالمحا

يلثبغصط.........................الأجبالامنماللئحليالأل!:الثصل

لفسيلشضمهةالأحولسمطف!رالم!ثصال!ضاءالئثى:الفصل

.............................-+.............................المعملمض

................"ن!رالعهمو!طنللسلمضنصن!يالئالث:النصل

السلمض...................تشرمعلطه!دروط:لرقىاللصل

الأولالقس!

ألاسلاميلأغيرال!ث!رانعلمحاالزواجوابطة

يلتمهيد!

وفايات!هفيفل!كلزواء9التعدهـف

الأولالباب

المسيعيلأالشرانعلمحهالفطبما

......................................كالخعهةالتضت:الأولاللصل

.........................................الخطهةأسضلاالئاس:النصل

..........................................الخطهةأئارالئاك:الفصل

.......................................الخطهةألتضاءالرايع:النصل

الفافىالباب

الزواجبخشاي

............................للزواجالموضوحمةالشروط:الأولالنصل
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